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  ٢٨--------------------:مراجعة نحوية على الموضوعات التالية �
  . قواعد رسم الهمزة-  . همزة القطع وألف الوصل-
  . أسماء األفعال-  ).عمرو( واو - . الالم الشمسية والقمرية-
  .صيغة المبالغة واسم الفاعلإعمال  -  .والتحذير أسلوب اإلغراء -
  . اسم الزمان واسم المكان-  . اسم التفضيل-  . اسم المفعول-
 ٣٤--------------------------------من المعجم اللغوى �

 ٣٥----------------------------------تدريبات نحوية �
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‘Q@Zë@_bèíë‹í@åßë@_òîma‰Ûa@ñ��Ûa@bß_bèÜî–bÐm@ñ†bÈn�a@óÏ@kmbØÛa@‡ànÈí@âýÇ@ @

  . ذاكرته فى استعادة تفاصيلها المنسيةويعتمد علىً بنفسه نثرا يرويها حياة مؤلف قصة
‘R@Z_ô‹‚þa@l†þa@æìäÏë@òîma‰Ûa@ñ��Ûa@µi@Ö‹ÐÛa@bß@ @

 الفنـون  عـن هـذهلكنهـا تختلـففن من فنون األدب مثـل الـشعر والروايـة والقـصة القـصيرة : السيرة الذاتية
  :فى أنها

ً ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة مؤلفها-٢    .ُ ال تقوم على الخيال وحده-١ ً. 

ً وألنهـا تقـدم جانبـا مـن ! تعلم القارئ على نحو مباشر ألنها تنقل إليه خبرات كاتب كبير حول الحيـاة-٣ ّ
 .الواقع والتاريخ الحقيقى المشترك بين المؤلف وقارئه

‘S@ZÝÜÇ@ZÛa@ta‡yc@‹qdnméÈÏaë‡ië@‹šb¨bi@òîma‰Ûa@ñ��N@ @
 اصــطبغت هــذه -ً مــثال -ًفــإذا كــان الحاضــر قاتمــا .. أحــداث الــسيرة الذاتيــة تتــأثر بالحاضــر وبدوافعــه 

ٕواذا كانــت الـدوافع فــى الحاضــر أقــرب إلــى التحـدى فــإن ذاكــرة المؤلــف ســتذهب .. األحـداث بهــذا اللــون 
  . تجميعهاًتلقائيا إلى مشاهد التحدى فى طفولته وتعمل على

‘T@Zñ�r×@ÉÏaë†@òîma‰Ûa@ñ��Ûa@òibnØÛ@NNğšëbèzN@ @
 . الرغبة فى تقديم مثال يحتذيه الشباب-٢    . الحنين إلى الطفولة السعيدة-١

 . اإلعالن عن تحدى الحاضر-٤      . مراجعة الذات والتاريخ-٣

 .هذا الحاضر الرغبة فى االنتقام من: ً أحيانا يكون-٥

‘U@ZÝÜÇ@Zİ›í@lbn\ØÛaùŠbÔÛa@óÜÇ@l‰ØÛa@aë‡—Ôí@æc@æë†@ta‡yþaë@Šì—Ûa@^Èi@Êa�‚a@¶g@bĆãbîyc@æë‹N@ @
ًكتاب السيرة الذاتية يضطرون أحيانا  إلضـافة  • إلـى اختـراع بعـض الـصور واألحـداث – لدوافع فنيـة -ُ
وإلضــفاء قــدر مــن التماســك الفنــى علــى  •ولــسد فجــوات الــذاكرة،  •بعــض الرتــوش علــى قــصة حيــاتهم، 

  . والصور المبعثرة، وفى النهاية تتخذ السيرة الذاتية شكل رواية مترابطة األحداث والصوراألحداث
‘V@Z_òrí‡¨a@òîi‹ÈÛa@òíaë‹Ûa@ñd“ã@óÏ@òîma‰Ûa@ñ��Ûa@‹qc@bß@ @

 للـــسيرة الذاتيـــة دور رئيـــسى فـــى نـــشأة فـــن الروايـــة العربيـــة الحديثـــة ألن رواد األدب العربـــى الحـــديث -
  .بة سيرهم الذاتية فى صورة رواياتإلى كتا) اتجهوا(عمدوا 

  .وقد احتلت هذه الروايات مكانها الراسخ فيما بعد وأصبحت عالمات بارزة فى األدب العربى الحديث -
‘W@Z@‹è’c@bß@kn×_pbíaëŠ@pŠb–@ónÛa@òîma‰Ûa@��Ûa@ @

  .توفيق الحكيم ل)عصفور من الشرق( و)عودة الروح( للمازنى، وكتاب )إبراهيم الكاتب( لطه حسين و)األيام(
‘X@ZùŠbÔÛa@áîÜÈni@òîma‰Ûa@ñ��Ûa@âìÔm@NNğšëÙÛˆ@|N@ @

بمـا تعرضـه عليـه مـن فـن جميـل وصـور مـؤثرة وقـصة لهـا التأثير فى مشاعره وذلك من خالل إقناعه و
  .شأنها فى ذلك شأن بقية الفنون األدبية األخرى. حبكتها

‘Y@ZÝÜÇ@Zæbã‹Ûa@óÔî�ì¾a@ÊbÔí⁄bi@µ�y@é @òÌÛ@�îànmN@ @
" يـذكر"تكـرار الفعـل : ، ومـن ذلـكواللـوازم األسـلوبية المتكـررة الجمـل القـصيرةهذا اإليقاع ينشأ وينتج من 

  إلخ" .... ال يذكر"و
‘QP@ZÝÜÇ@ZköbÌÛa@�à›i@òîma‰Ûa@ém��@µ�y@é @kn×N@ @

  .ً على قضية ذاتية جدا وهى قصة حياته الشخصيةالموضوعيةًليحاول أن يضفى نوعا من 
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‘QQ@ZIÛa@æd×Ćn—äß@Éà�í@ùŠbÔ@pì–@¶g@bIµ�y@é @HéîÛg@t‡zní@NHÝÜÇN@ @

  .يقوم على مخاطبة القارئ ومجادلته والتأثير فيه بكل الطرق المختلفة) طه حسين(ألن أسلوب الكاتب  -
‘QR@ZflâýÇ@kmbØÛa@‡ànÇa@Iµ�y@é @HÞìÔm@b¾@Ýrß@_ó——ÔÛa@é¾bÇ@á�Š@óÜÇN@ @

  :ومن أمثلة ذلك. بصر اعتمد على السمع وعلى حواس أخرى غير ال-
 ...) أصوات النساء وهن عائدات إلى بيوتهن-تصايح الدجاج (الصوت 

‘QS@Z@_òîma‰Ûa@ém��@òibn×@åß@ói‹ÈÛa@l†þa@‡îàÇ@Ò‡ç@bß@ @
  .ً الثقال والخواطر المحزنة التى كثيرا ما تصيب الناس بين حين وحينليتخلص بإمالئه من بعض الهموم -

‘QT@ZibnØÛa@ñ‹ØÏ@pc‡i@ónß_ñ��Ûa@ê‰�@ò@@ @
ً ثـم ألقـاه جانبـا ونـسيه فـى رحلـة مـن رحـالت الـصيف يذكر الكاتب أنه أملى هذا الكالم على صاحبه -

  .أو كاد ينساه
‘QU@Z@ŠŽ‡—m@æc@ÑÛû¾a@kčËŠzc��ém@òîma‰Ûa@‘bäÛa@êú‹Ôí@lbn×@óÏ_@ @

  .قراءته بعد إمالئه فى أن يصدر فى كتاب يقرؤه الناس لعله لم يكن يريد أن يعيد لم يكن يرغب .ال -
‘QVI@Z@@@@@@@æa���yþa@å��ß@˜Üƒn��Ûaë@âì��à�a@å��ß@Ñ��ÐƒnÛa@ó��Ï@ò��ÐÜnƒ¾a@áèÓ‹�� @‘b��äÜÛ@H@_áèÜöb���ë@b��àÏ@ @

_lbj“Ûa@ÞbÔqc@ó�äîÛ@éÛ@bĆj�bäß@kmbØÛa@êeŠ@ô‰Ûa@bßë@ @
َ مــــن النــــاس مــــن يتــــسلى عــــن همومــــه بــــالقراءة- ــــاء أو بالرياضــــة أو ِ ــــى الموســــيقى والغن    باالســــتماع إل

  . حياة الحاضرةأو بالهروب من مشاكل
ّ أن يتحـدث إلـى نفـسه بـذكريات الـصبا لينـسى بهـذا الحـديث أثقـال الـشباب ثـم تحـدث إلـى ويرى الكاتب* 

ًنفسه حديثا مسموعا فأملى هذا الكالم على صاحبه فى رحلة من رحالت الصيف ً.  
‘QW@Z@µ�y@é @Šìn×‡Ûa@ÞìÔíIêb�ãc@p‡×@ëc@énî�ãë@bĆjãbu@énîÔÛc@áq@HÛa@a‰ç@x‹‚@ÑîØÏ_‹“ãë@lbnØ@ @

طائفـة مـن األحاديـث وألحـت فـى الطلـب ولـم يكـن عنـد الكاتـب وقـت يتـيح لـه ) الهـالل(طلبت إليه مجلـة 
أن يكتب هذه األحاديـث فعـرض هـذا الكـالم علـى بعـض الـصديق ليقـرأه ويـشير عليـه فيـه أيـصلح للنـشر 

أبـت ) الهـالل(ولكـن ) لهـاللا(ًأم ال يصلح؟ فأشار الصديق عليه بأال يلقى إليه باال واعتذر الكاتب إلـى 
وألحت فدفع إليها هذا الكالم على كره منه فنشرته فرضى عنه بعض الناس ثـم جمعـه بعـض األصـدقاء 
ُفى كتاب واحد، ووجد هذا الكتاب على غير إرادة منه، وأضيف إليه جـزء ثـان كتـب علـى نحـو مـا كتـب  َُ ِ

  .الجزء األول
‘QXI@Z‹Øãc@åflß@áèäßë@éČ�Ó‡–@åß@áèäßë@Hbß_kmbØÛa@ÕîÜÈm@bßë@_êë‹Øãc@ô‰Ûa@bßë@‘bäÛa@éČ�Ó‡–@ô‰Ûa@@ @

ُ؛ ذلــك أن الكتــاب وجــد علــى غيــر إرادة منــه، ويعلــق الكاتــب حديثــه عــن الطريقــة التــى خــرج بهــا الكتــاب
  .لم يقل إال الحقإنه : بقوله

‘QY@Z_aˆb¾ë@_lbnØÛa@a‰ç@âČ‡Óë@ô‡çc@åflß@¶g@ @

 حيـــث تـــأثر بمحنـــتهم هـــذه وتمنـــى أن يجـــد )لعمـــىمحنـــة ا( إلـــى زمالئـــه وأصـــدقائه فـــى هـــذه المحنـــة
  :األصدقاء المكفوفون فى هذا الحديث

  . لهم عن أثقال الحياةتسلية -
 لهـم علـى أن يـستقبلوا الحيـاة مبتـسمين متغلبـين علـى المـصاعب والعقبـات بالـصبر والجهـد ًتشجيعا -

 .وحسن االحتمال واألمل

www.myschool77.com



  

ôìãbrÛa@sÛbrÛa@Ñ—Ûa   a@ñ‹�šb�a¶ëþ@ @‡í‹Ï@óÐİ—ß  

)٤(
óÏaìÛa@RPQY@@M@RPRP@ @¶ëþa@ñ‹šb�a@ @

‘RP@Z_óàÈÛa@òä�@µ�y@é @òíúŠ@bß@ @

ٕ أو شيئا يشبه القسوة وانما هى آفـة ها قسوةال يرى في ِ مـن اآلفـات الكثيـرة التـى تعـرض لـبعض )مـرض(ً ْ َ
ًالناس فى حياتهم فتؤثر فيها تأثيرا قويا أو ضعيفا ً ً.  

‘RQ@ZI‘bÓ@ÕîàÇ@�qdm@kmbØÛa@÷Ðã@óÏ@òä�a@ê‰�@æb×H@_òä�a@ê‰ç@êb¤@‘bäÛa@^Èi@åßë@éÜçc@åß@é�yc@ô‰Ûa@bàÏ@ @

ًة له واشفاقا عليهرحمأحس من أهله    . له)ًواحتقارا(، وأحس من بعض الناس سخرية منه وازدراء ٕ
‘RRZI@éibn×@òß‡Ôß@óÏ@ói‹ÈÛa@l†þa@‡îàÇ@óÔÛcIâbíþa@HlbnÇ@òàÜ×@H_òàÜØÛa@ÙÜm@bàÏ_lbnÈÛa@a‰ç@óÜÇ@éÔîÜÈm@bßë@@ @

  . بعض الناس منه واحتقارهم لهسخرية -
  .ه دون أن يظهروا له رحمة وشفقة على أهله فكان الواجب عليهم أن يرعوعتابه -
 وفهم األشياء على حقائقها، فلم يسخروا من الـذين يـصيبهم بعـض لو كان الناس من رقى الحضارة -

ًاآلفات، ال يرثون لهم وال يظهرون لهم معاملة خاصة يتكلفونها تكلفا،    :لو قد كان من هذا كلهُ
  .محنتهم فى رفق لعرف ذلك الصبى وأمثاله •
  . بريئة من كل تعقيد كما تستقيم لكثير من غيرهم من الناسمت حياتهموالستقا •

‘RS@ZâýÄÛa@‹çbÓ@µ�y@é @NNğšë|N@ @

ٕ ولم تدفعه ظروفه إلـى اليـأس وانمـا مـضى فـى طريقـه كمـا اسـتطاع أن يمـضى ألنه لم يستسلم للحزن
 .ًمحاوال الخير لنفسه وللناس

‘RT@ZèßČ‡Ó@ñbî¨a@óÏ@òÐ�ÜÏ@ói‹ÈÛa@l†þa@‡îàÈÛóàÈÛa@òä«@óÏ@éöbÓ‡–þ@b@NNğšëbèzN@ @

 دون فريـق وحظـوظ الحيـاة مـن اليـسر أن الحيـاة لـم تمـنح لفريـق مـن النـاس يرى الدكتور طه حـسين -
  .والعسر ومن الشدة واللين ليست مقصورة على المكفوفين وأصحاب اآلفات دون غيرهم من الناس

 التــى تعترضــه ولعــرف أن يــه الخطــوبلهانــت عل ولــو عــرف اإلنــسان مــا يلقــى غيــره مــن المــصاعب -
ُحظه خيـر مـن حظـوظ كثيـر مـن النـاس، وأنـه فـى عافيـة ممـا يمـتحن بـه غيـره مـن األشـقياء والبائـسين 

  .على ما أتيح لهم من الصحة واستقامة الملكات
ً ال عابسا جادا ال العبا، وأن يحمـل نـصيبه مـن أثقالهـا وأًيلقى اإلنسان حياته باسما لها المهم أن - ً ن ً

ٕيـؤدى نـصيبه مـن واجباتهـا وأن يحــب للنـاس مثلمـا يحـب لنفـسه، فالبــشر خلقـوا ليـؤدوا واجبـاتهم وان لــم 
  .يفعلوا فعليهم وحدهم يقع اللوم
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‘RU@Z&ýßb×@&ýîÜÄm@òzîz—Ûa@òibu⁄a@ÝÜÃZ 

  :كل ما يلى من السمات األسلوبية لطه حسين ماعدا )١(
οيتحدث إلى قارئه أكثر مما يكتب إليه .  οعن نفسه بضمير الغائب يتحدث .  
οيعطى رأيا قاطعا فى كل مسألة يتحدث عنها•    . يكثر من اللوازم األسلوبية ً ً.  

  : كتابتهىمؤلف السيرة الذاتية ف )٢(
οيستعيد بالذاكرة أحداثا وصورا•    . ينقل من مذكرات مكتوبة ً ً.  
οيسمع من راو لألحداث ٍ.    οيعتمد على خياله فقط .  

 :بأنهيتميز أسلوب طه حسين  )٣(
ο يكتب إلى قارئه أكثر مما يتحدث إليه.  ο يكتب إلى قارئه بضمير المتكلم.  
  .يكتب إلى قارئه بضمير المخاطب ο  .يكتب إلى قارئه بضمير الغائب •

 :حديث أماله الكاتب وقت فراغه) األيام( )٤(
ο لقتل وقت فراغه.      ο إلقناعه بفائدة التعليم األزهرى.  
  .أخذ أجر الكتابةلي ο      .ليتخلص من همومه •

 :ًنشرت تلك السيرة الذاتية ابتداء فى مجلة )٥(
ο الهالل •    .العربى.  ο الوعى اإلسالمى.  ο روزاليوسف.  

ًلعبت السيرة الذاتية دورا أساسيا فى نشأة )٦( ً: 
ο فن القصة القصيرة.      ο فن المقال األدبى.  
  .فن المالحم األدبية ο        .فن الرواية •

 : صورةتكتب السيرة الذاتية فى )٧(
ο رواية متماسكة األحداث •      .قصص متفرقة.  
ο خواطر وأفكار.      ο مقاالت أدبية.  

 :ًعرض طه حسين سيرته الذاتية باستخدام ضمير الغائب ليضفى نوعا من )٨(
ο التركيز.    ο الموضوعية •  .الخيال.    ο التوضيح.  
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‘Q@ZÝÜÃ@òzîz—Ûa@òibu⁄a@&ýîÜÄm&ýßb×@Z 

  :كان الصبى يرجح أن وقت خروجه من البيت كان فى الفجر أو العشاء وذلك )١(
ο ًألنه يذكر أن وجهه تلقى هواء فيه شىء من البرد.  
ο ًألنه يذكر أنه تلقى نورا هادئا خفيفا ً ً. 
ο ألنه يذكر أنه لم يأنس من حوله حركة يقظة قوية. 
  .كل ما سبق •

  :اضحة ال سبيل إلى الشك فيها فهى ذكرىٕواذا كان قد بقى له من هذا الوقت ذكرى و )٢(
ο القناة التى كانت نهاية العالم فى ظنه. 
ο الشاعر الذى كان ينشدهم فى نغمة عذبة. 
ο العفاريت الكثيرة التى كانت تعمر أقطار البيت. 
  .السياج الذى كان يقوم أمامه من القصب •

  :كان الصبى يحسد األرانب ألنها كانت )٣(
ο ال يستطيع هو الخروجتخرج من الدار حيث . 
ًتتخطى السياج وثبا من فوقه أو انسيابا بين قصبه • ً. 
ο تخرج إذا غربت الشمس لتقرض النبات األخضر. 
ο ًتنعم بالراحة فى حين كان هو مغرقا فى التفكير. 

  :كان الناس يستمعون لنشيد الشاعر وهم سكوت إال حين )٤(
 .يستخفهم الطرب أو تستفزهم الشهوة •
ο دياب(و) خليفة(و) أبى زيد( الشاعر فى نغمة غريبة أخبار ينشدهم.( 
ο تقطع أخت الصبى استماعه حين تدعوه إلى الدخول. 
ο يفرغ الناس من لغطهم بعد وقت قصير أو طويل. 

  :كان الصبى يعتقد أن العفاريت تهبط تحت األرض )٥(
 .إذا أضاءت الشمس واضطرب الناس •
ο  إلى مضاجعهمإذا أوت الشمس إلى كهفها والناس. 
ο إذا أطفئت السرج وهدأت األصوات. 
ο ُإذا قرئ القرآن الكريم. 

  :ًكان الصبى كثيرا ما يستيقظ من نومه فيسمع )٦(
ο دعاء الشيخ باإلبريق ليتوضأ. 
 .تجاوب الديكة وتصايح الدجاج •
ο أصوات النساء يعدن إلى بيوتهن وقد مألن جرارهن. 
ο شكل بأشكال الديكة وتقلدهاًأصوات ديكة حقا وأصوات عفاريت تت. 

  :لم يكن الصبى يحفل ألصوات تجاوب الديكة وتصايح الدجاج وال يهابها ألنها )٧(
ο كانت أصوات ال يتبينها إال بمشقة وجهد.  
 .  كانت تصل إليه من بعيد•
ο كانت نحيفة ضئيلة تنبعث من زوايا الحجرة. 
ο لقكانت أصوات عذبة غريبة يرددها الشاعر فى الهواء الط. 
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  :ًكان الصبى يخاف الخوف كله أصواتا أخرى كانت )٨(
 .  تنبعث من زوايا الحجرة نحيفة ضئيلة•
ο تعمر أقطار البيت وتمأل أرجاءه ونواحيه. 
ο واضحة بينة ال سبيل إلى الشك فيها. 
ο ًأصوات عفاريت تقلد الديكة عبثا وكيدا له ً. 

  :ًكان الصبى يخاف أشد الخوف أشخاصا يتمثلها وقد )٩(
 .ًوقفت على باب الحجرة فسدته سدا وأخذت تأتى بحركات أشبه بحركات المتصوفة  •
ο تغافل عنها ولم يهتم بها. 
ο أخذوا يستعيدون ويتمارون ويتخاصمون. 
ο أخذت تناله بالغمز والعبث حين غلبه النوم. 

  : إالًخواته ينتشر الضجيج والضوضاء التى لم يضع لها حداأكان الصبى بعد أن يوقظ إخوته و )١٠(
ο أن يغلبه النوم. 
ο الخوف من أن يعبث به عفريت من العفاريت. 
 .  نهوض الشيخ من سريره ودعاؤه باإلبريق ليتوضأ•
ο ًالصوت الذى يمثل خشبا ينقصم أو عودا ينحطم ً.  

  :ّاليوم المجهول الذى تحدث عنه الكاتب )١١(
ο اليوم الذى انتسب فيه إلى األزهر. 
ο  ًفتى األزهرى خليفةالاليوم الذى اختير أخوه. 
 .ً  يوم من أيام طفولته األولى ال يذكر له اسما•
ο اليوم الذى ذاق فيه ألول مرة مرارة الخزى والذلة والضعة.  

وانــه ليمــد ســمعه مــدا يكــاد يختــرق  بــه الحــائط لعلــه يــستطيع أن يــصله بهــذه النغمــات الحلــوة( )١٢( َ ّ ٕ (
  :الموقف السابق يدل على

ο لقلق الصبى أثناء اللي. 
ο كثرة أصوات المستمعين للشاعر وضجيجهم. 
 .  تعلق الصبى بالشعر منذ صغره•
ο جميع ما سبق.  

‘R@ZÝÜÇ@ZêõaŠë@bß@¶g@xbî�Ûa@óİƒní@æc@ój—Ûa@óÜÇ@��ÈÛa@åß@æb×N@ @
ًألن قصب هذا السياج كان مقتربا متالصقا وكان أطول من قامته ً.  

‘S@Z_Ša‡Ûa@åß@xë‹©a@k±@ój—Ûa@æb×@ónß@ @
  .بت الشمس وتعشى الناسإذا غر

‘T@Z�ØÐnÛa@óÏ@b&Ó‹Ìß@énîi@åß@x‹²@ój—Ûa@æb×@N_éÛìy@bß@¶g@ê†‹í@ô‰Ûa@bàÏ@ @
  .غربية أخبار أبى زيد وخليفة وديابصوت الشاعر وقد التف الناس حوله وهو ينشدهم فى نغمة عذبة 
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‘U@Z_æìà—n²ë@‘bäÛa@ôŠbàní@µy@‹Çb“Ûa@ÑÓìß@bß@ @
  .هم ثم يستأنف إنشاده العذبكان يسكت حتى يفرغوا من لغط

‘V@Z_òÇˆü@ñ‹�y@é�Ðã@óÏë@üg@énîi@åß@òÜîÛ@x‹²@ü@ój—Ûa@æb×@ @
أن أختــه ســتقطع عليــه اســتماعه إلــى نــشيد الــشاعر حــين تــدعوه إلــى الــدخول فيــرفض فتخــرج ر دـقــُيألنــه 

  .وتحمله بين ذراعيها ثم تدخل به الدار
‘W@ZÝÜÇ@Z›m@µy@óØjí@üë@ìØ“í@ü@ój—Ûa@æb×é¾ûíë@éíˆûí@&ýöb�@éäîÇ@óÏ@éßc@ÉN@ @

ًنه كأخته الصغيرة شكاء بكاءإألنه كان يكره أن يقال عنه  ً.  
‘X@ZÝÜÇ@Z@ój—Ûa@æb×@Òb²éuìÛa@Òì“Øß@âbäí@æcN_éi@óàn±@ô‰Ûa@å—¨a@bßë@@ @

  .ًألنه واثق أنه إذا نام مكشوف الوجه أن عفريتا من العفاريت التى تمأل أقطار البيت سيعبث به
ًحـصنه مـن العفاريـت أن يلتـف باللحـاف مـن الـرأس إلـى القـدم دون أن يـدع بينـه وبـين الهـواء منفـذا وكان 
  .أو ثغرة

‘Y@Z_óÜÐ�Ûa@�Šþa@åß@bç‹Ôn�ß@¶g@oİjç@‡Ó@oíŠbÐÈÛa@æc@Ò‹Èí@ój—Ûa@æb×@ónß@ @
كــان يعــرف ذلــك حــين يــسمع أصــوات النــساء وهــن عائــدات إلــى بيــوتهن بعــد أن مــألن الجــرار مــن القنــاة 

  .ًفيستحيل هو عفريتا ويغمز من حوله من إخوته وأخواته). اهللا يا ليل اهللا(ن يتغنين وه
‘QP@Z_éÜàÇ@¶g@lþa@Òa‹—ãa@‡Èi@õbäiþa@ÑÓìß@bß@ @

ًيعودون ثانية إلى ما كانوا فيه مـن الـصياح والـضجيج واللعـب والجـرى فـى البيـت حتـى يختلطـون بمـا فـى 
  .البيت من طيور وماشية

‘QQ@ZflâýÇÓ@Þ‡í@@éÛìIòßbàrÛa@éãd×ë@bèîÇaŠˆ@µi@éÜà¥H_@ @
  .يدل على نحافته وضآلة جسمه

‘QR@Zén÷îi@åia@æb�ã⁄a@NN@_kmbØÛa@bè’bÇ@ónÛa@ò÷îjÛa@ê‰ç@|ßýß@bàÏ_éîÜÇ@bç‹qc@bß@ @
مالمــح البيئــة أنهــا بيئــة ريفيــة فيهــا الحقــول وقنــوات الميــاه والحيوانــات ويــسيطر عليهــا كثيــر مــن األوهــام 

  .اطيروالخرافات واألس
أثـر هـذه البيئـة علـى الـصبى أنـه كـان يـؤمن ويعتقـد بهـذه األوهـام والخرافـات فعـاش فـى خيـاالت مـع العفاريـت وقـد 

ًتكون لهذه البيئة أثرها فى أنه عاش مع خياالت أسلمته إلى عالم األدب فصار أديبا بارعا ً  
‘QSI@ZbèÜràní@bĆ–bƒ’c@Òì©a@‡’c@Òb²@æb×@NNHğšëñŠì—Ûa@ê‰ç@�bÈß@|N@ @

  .هى صورة فى خياله عن عالم المتصوفة الذين يتحلقون فى حلقات الذكر ويأتون بحركات المتصوفة
‘QT@Z@ón�b¨I@Éà�ÛaM÷àÜÛa@@Hój—Ûa@ñbîy@óÏ@bàç‹qc@N�Û†Ý—ÐÛa@a‰ç@Þý‚@åß@ÙÛˆ@óÜÇ@ÝN@ @

الشــك أن الكاتــب كــان يعتمــد اعتمــادا أساســيا علــى حاســة الــسمع فهــو يــرى بأذنــه فمــثال هــو رجــ َ ً ً َح وقــت ً
خروجه ألنه لم يسمع حركة يقظة قوية وهو يسمع ويستمتع بنـشيد الـشاعر وهـو يـسمع إلـى أصـوات أزيـز 

  .المرجل وحركة المتاع والخشب الذى ينحطم وهو يسمع ألصوات النساء يتغنين
ًومع ذلك فهو كان ال يفرط فى حواسه األخرى فهو يرجح وقت خروجه ألن وجهه تلقى هـواء بـاردا وألنـ ه ً

ًتلقى نورا هادئا ً.  
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IR@Hó����j–@ñ‹����×aˆ@ @
@ @

‘Q@ZÝÜÃ@òzîz—Ûa@òibu⁄a@&ýîÜÄm&ýßb×@Z 

  :ًكان الصبى يعلم يقينا ال يخالطه الظن أن هذه القناة )١(
ο يستطيع الرجل أن يعبرها ممتلئة دون أن يبلغ الماء إبطيه.  
ο فيبلغ األخرىضئيلة العرض بحيث يستطيع الشاب النشط أن يثب من إحدى الحافتين . 
 .عالم آخر مستقل عن العالم الذى كان يعيش فيه تعمره كائنات غريبة مختلفة  •
ο حياة الناس والحيوان والنبات تتصل من وراء هذه القناة.  

  :ر أنقدُلم يكن الصبى ي )٢(
ο  أن يثب من إحدى الحافتين فيبلغ األخرىالنشيطعرض القناة ضئيل بحيث يستطيع الشاب . 
ο  فالرجـــل يـــستطيع أن يعبـــر هـــذه القنـــاة النـــاس والحيـــوان والنبـــات تتـــصل مـــن وراء هــذه القنـــاةحيــاة 

 .ممتلئة دون أن يبلغ الماء إبطيه
ο ًالماء ينقطع عنها أحيانا فتصبح حفرة يبحث فيها الصبيان عن صغار السمك. 
 .كل ما سبق  •

  :نًعلى أن الصبى كان يجد فى هذه الدنيا الضيقة المحدودة ضروبا م )٣(
ο حوادث الطفولة التى تتمثل واضحة جلية. 
 .اللهو والعبث تمأل نهاره كله  •
ο األهوال التى يخشاها قبل أن يصل إلى هذه السمكة المباركة. 
ο ًالمخاطر فقد كان الشاطئ محفوفا عن يمينه وعن شماله بالخطر. 

  :عراض حوادث الطفولة وذلكولكن ذاكرة األطفال غريبة أو قل ذاكرة اإلنسان غريبة حين تحاول است )٤(
ο ًألن تلك الذاكرة ال تستطيع أن تنسى شيئا. 
 .ألنها تتمثل بعض هذه الحوادث ثم يمحى منها بعضها اآلخر كأن لم يكن بينها وبينه عهد  •
ο ألنها تتمثل األسماك الطوال العراض والتى قد يتاح لبعض األطفال أن يظفروا فى بطونها بخاتم الملك. 
ο  تتمثل خاتم سليمان الذى يسخر له الجن والريح وما يشاء من قوى الطبيعةألنها. 

ٕكأن الصبى قد نام ذات ليلة ثم أفاق من نومه فلم ير سياجا وال مزرعة وانما رأى )٥( ً:  
ο ًمكان المزرعة والسياج ضروبا من اللهو والعبث تمأل نهاره كله. 
 . تنحدر كلها من جسر القناةًمكان المزرعة والسياج بيوتا قائمة وشوارع منظمة  •
ο  كوابس(خيام سعيد األعرابى وامرأته مكان المزرعة والسياج(. 
ο  دار العدويين ويقف على بابها كلبان عظيمانمكان المزرعة والسياج.  

  :عندما سار الصبى عن يمينه على شاطئ القناة فإنه )٦(
ο جلس فى حلقة؛ يستمع إلى إنشاد الشاعر. 
ο  ًمعلم، وأكل فيها تفاحاوصل إلى حديقة ال. 
ο ًجلس يفكر منفردا فى أحوال أهل القرية. 
 .األولى والثانية •
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  :أنه كان..... كان الصبى يذكر  )٧(
ο  الشاعر) حسن(ًيقضى ساعات على شاطئ القناة مبتهجا بما سمع من نغمات.  
ο ًفاحايتقدم غير مرة عن يمينه على شاطئ القناة ووصل إلى حديقة المعلم وأكل فيها ت.... 
ο يعبر القناة على كتف أحد إخوته دون أن يحتاج إلى خاتم الملك.  
 .ما سبقجميع   •

  :رلكن الصبى عاجز كل العجز أن يتذك )٨(
 .كيف استحال الحال وتغير وجه األرض من طوره األول إلى طوره الجديد  •
ο ًسعيدا األعرابى وكالب العدويين. 
ο ةالسياج والمزرعة والبيوت القائم. 
ο حسن الشاعر يتغنى بشعره فى أبى زيد وخليفة ودياب.  

‘RZI@òÛìÐİÛa@pübî‚@H_pübî©a@åß@�bÇ@óÏ@”îÈí@éãc@‡×ûí@bß@ñbäÔÛa@åÇ@ój—Ûa@sí‡y@óÏ@Ýç@ @
ًحديث الصبى يؤكد أنه يعيش فى عالم من الخياالت فحقيقة القناة تخالف تماما خياالته عنهـا فتـصوره عـن القنـاة 

  .عالم تعمره التماسيح واألسماك الطوال العراض والمسحورون مع أنها مجرد حفرة مستطيلةمجرد أوهام فهى 
‘SZflâýÇ@éÛìÓ@Þ‡í@@Z_éîÏ@”îÈí@æb×@ô‰Ûa@�bÈÛa@åÇ@ÝÔn�ß@‹‚e@�bÇ@ñbäÔÛa@ê‰ç@æc@åÄÛa@éİÛb²@ü@bĆäîÔí@áÜÈí@éãc@ @

يعـــيش تحــت تـــأثير هـــذه هــذا التعبيـــر يــدل عـــى ســيطرة األوهـــام والخيــاالت علـــى فكـــر الــصبى وأنـــه كــان 
  . وذلك انعكاس لبيئة تشيع فيها الخرافاتاألوهام التى تشكل فكره ومشاعره

‘TZój—Ûa@�ØÐm@åß@bèÄy@� b�ÿÛ@æb×@@NNğšë|N@ @
فهو يعتقد فى خاتم سليمان وهى أسـطورة ترسـم عـالم مـن األوهـام حـول حقيقـة ذلـك الخـاتم الـذى وقـع فـى 

  .البحر وابتلعته إحدى األسماك
‘UZòîÏa‹Ì§aë@òîÇbànuüaë@òí‹ØÐÛa@én÷îi@|ßýß@ój—Ûa@á�‹í@@NNğšë|N@ @

  .الجهل ً األساطير نظرا لشيوعمن خالل البيئة الفكرية
ــة  تتــضح معالمهــا مــن خــالل الــصورة التــى رســمها الــصبى لهــذه البيئــة التــى يوجــد بهــا البيئــة االجتماعي

لـه علـى كتفـه وتقـديم التفـاح لـه فـى حديقـة حمـل أخيـه مثـل بعض األشرار كسعيد األعرابى ومشاعر الود 
  .المعلم

  . لمجتمع ريفى فيه المزارع وقنوات المياهالبيئة الجغرافية
‘VZči@flákmbØÛa@ÞìÓ@‹�Ðm@Z@ @

ًأنه كان يستطيع أن يتقـدم يمينـا وشـماال دون أن يخـشى كـالب العـدويين أو مكـر سـعيد وامرأتـه بعـد  -١ ً
 ؟أن عبر عن مخاوفه منها

ًالصبى استطاع أن يتقدم يمينا وشـماال لـزوال الخطـر فلـم يعـد هنـاك سـعيد وال كـوابس وال تفسير ذلك أن  ً
 .العدويين وال كالبهم

  .ً سياجا وال مزرعةَكأنه نام ثم أفاق فلم ير -٢
  .تفسير ذلك أن الحال تغير وأن وجه األرض تغير من طوره األول إلى هذا الطور الجديد

  .ُ المؤلم إال أنه لم يحرم من السعادةُالكاتب على الرغم من واقعة -٣
 .ًتفسير ذلك هو قول الكاتب نفسه أنه كان يجد ضروبا من اللهو والعبث تمأل نهاره كله



  

ôìãbrÛa@sÛbrÛa@Ñ—Ûa   a@ñ‹�šb�a¶ëþ@ @‡í‹Ï@óÐİ—ß  

)١١(
óÏaìÛa@RPQY@@M@RPRP@ @¶ëþa@ñ‹šb�a@ @

‘W@ZÝÜÇZ@ @

  .كان الصبى يحب أن يهبط فى هذه القناة -١
 .لعل سمكة من األسماك الطوال العراض تزدرده فيظفر فى بطنها بخاتم سليمان

 .ديدة إلى خاتم سليمان حاجة الصبى شت كان-٢

  .ليحمله أحد خادمى هذا الخاتم على أقل تقدير إلى ما وراء هذه القناة ليرى بعض ما هناك من األعاجيب
‘X@ZéÛb�@åÇë@éäîº@åÇ@‹İ©bi@b&ÏìÐ«@ñbäÔÛa@ø b’@æb×@NNğšë|N@ @

و المــار منهمــا إال عــن يمينــه العــدويين الــذين يقــوم علــى بــابهم كلبــان عظيمــان ال ينقطــع نباحهمــا وال ينجــ
  .بعد عناء ومشقة

  .عن شماله خيام سعيد األعرابى الذى كان الناس يتحدثون بشره ومكره وحرصه على سفك الدماء
‘Y@Z_bèÜîƒní@ój—Ûa@æb×@Ñî×ë@_ñbäÔÛa@òÔîÔy@bß 

  كانـــت ضـــئيلة العـــرض وكانـــت الحيـــاة تمتـــد إلـــى مـــا وراء هـــذه القنـــاة وكـــان الرجـــل يـــستطيع أن يعبرهـــا  -
 وأنهــا حـين ينقطــع عنهــا المــاء تتحـول إلــى حفــرة مــستطيلة بطيــه،إممتلئــة بالمــاء دون أن يبلـغ المــاء وهـى 
  . فيها الصغار يبحثون فى أرضها الرخوة عما تخلف من صغار السمكيعبث

عــيش فيــه عــالم تعمــره الكائنــات الغريبــة المختلفــة تكــان الــصبى يتخيلهــا عــالم مــستقل عــن العــالم الــذى  -
  . الطوال العراضك والمسحورون واألسماد تحصى منها التماسيحالتى ال تكا



  

ôìãbrÛa@sÛbrÛa@Ñ—Ûa   a@ñ‹�šb�a¶ëþ@ @‡í‹Ï@óÐİ—ß  

)١٢(
óÏaìÛa@RPQY@@M@RPRP@ @¶ëþa@ñ‹šb�a@ @

@bĆ�îãbq@Zñõa‹����ÔÛa 

@ @

�îÌnÛa@ñ†aŠg@ @
†ìà«@kî−@ó×Œ 

Þëþa@Þaû�ÛaZ 

ñ†aŠ⁄a@@bè�Ðã@óç@@ÕÔ±@ô‰Ûa@ÝàÈÛa@Ò‡�a@Ýí�íë@flí@‡Ó@bßŽzÞì@éÔîÔ¥@æë†@fl’�‹òİí@@@@ì�ç@Ò‡��a@æìØí@æc
@@@@@ñ‹ƒ�ß@òÛe@oä×@ügë@oãc@ÙÏ‡ç@@‡í@óÏ@yb–k@Ò‡�a@N@@@@@@@@@@@@|j�–c@‡�ÔÏ@LÝ�ÈÐÛa@bè��Ðã@óç@ñ†aŠ⁄a@oãb×@aˆgë

bĆzšaë@@@@ÙÛìÓ@æcIÝÈÐÛa@ñ†aŠgH‡í�í@ü@@ÙÛìÓ@óÜÇ@bĆ÷î’@@@@æì�Øí@ü@b�à×@LÝÈÏ@�Ìi@æìØm@ü@ê‰ç@æþ@[ñ†aŠ⁄a
‡ÛaìÛa@Ć‡Ûaëa@@@µàîÛa@æìØí@üë@L‡Ûë@�Ìi@@@@‡�îÈjÛa@æì�Øí@üë@LŠb�îÛa@�Ìi@@@@ó�ÜÇþa@üë@Lk�í‹ÔÛa@��Ìi@@@��Ìi

Lóã†þapbÐíb›nß@ê‰ç@Ý×@@Nání@ü@bç‡yþ@óäÈ¾a@bèÔ’@¶g@Òb›m@æc@�Ìi@‹‚ŁaN 

Q@HÃÜ&ýßb×@&ýîÜÄm@òzîz—Ûa@òibu⁄a@Ý@ @
 يبدو ο  يمنع •  يسمح ο  يغير ο  :مرادفها) يحول( )١

 شرائط •  أشاريط ο  شروط ο  أشراط ο  :جمعها) شريطة( )٢

 مذللة •  مذلولة ο  ذليلة ο  مهينة ο  :مرادفها) مسخرة( )٣

 عصية •  مصونة ο  معززة ο  مكرمة ο  :ضادهام) مسخرة( )٤

 جميع ما سبق •    يامناأل ο  األيمن ο  األيمان ο  :جمعها) اليمين( )٥

 البعداء •  األباعيد ο  األباعد ο  األبعاد ο  :جمعها) البعيد( )٦

 جميع ما سبق •  القرائب ο  القرابى ο  األقرباء ο  :جمعها) القريب( )٧

 جميع ما سبق ο  ليونالع ο  العالة ο  األعالى •  :جمعها )األعلى( )٨

 جميع ما سبق •  األواخر ο  اآلخرون   οاُألخر ο  :جمعها) اآلخر( )٩

R@H_òÔ¨a@ñ†aŠ⁄a@Â‹’@bßë@_kmbØÛa@bèÏ‹Ç@bà×@ñ†aŠ⁄a@âìèÐß@bß 

  .يزيل ما قد يمنع من تحقيقهو العمل الذى يحقق الهدف اإلرادة هى -
  .واال أصبحت آلة مسخرة لصاحب الهدف الهدف الذى تسعى لتحقيقه هو هذفك أنتكون ي أن وشرطها -

S@HÝÜÇ@Zñ†aŠ⁄a@ÙÛìÓ@åÇ@bĆ÷î’@‡í�í@ü@ÝÈÐÛa@ñ†aŠg@ÙÛìÓ@NÞìÔm@b¾@ÝrßN 

  .ًألنه ال إرادة بدون فعل وبالتالى قولك اإلرادة تعنى لزاما إرادة الفعل
  .ً فكلمة الوالد تعنى بالضرورة أن له ابنا فال والد بغير ولد-
  .لضرورة وجود اليسار فال يمين بغير يسار وكلمة اليمين تعنى با-
 . وكلمة البعيد تعنى بالضرورة وجود القريب فال بعيد بغير قريب-

THéÛìÔi@kmbØÛa@ê‡—Ôí@ô‰Ûa@bß@I@ZŠb�îÛa@�Ìi@µàîÛa@æìØí@üë@‡Ûë@�Ìi@aĆ‡Ûaë@‡ÛaìÛa@æìØí@üH_@ @
شقها اآلخر كذلك اإلرادة يقصد بهذه المتضايفات أنه ال يتم المعنى ألحدها بغير أن تضاف إلى 

@.ال نطلق عليها إرادة إال إذا كان لها فعل يحركها @
U@HÞìÔm@b¾@ÝČrß@_�îÌnÛaë@ÝÈÐÛa@µi@òÓýÈÛa@bßN 

ًالعالقة بينهما أنه ال فعل بدون تغييـر سـواء كـان هـذا التغييـر ضـئيال أو جـسيما فأنـت ال تفعـل الفعـل إال  ً
  ..يتغير أداؤه وتتغير صالته باألشياء األخرىًلتغير به شيئا وبالتالى يتغير مكانه ل

  .ً فمثال الحجر الذى فى الجبل عندما يتحول إلى جدار فى البيت تغيرت وظيفته-
  . مكانه، فتغير أداؤه وتغيرت صلته باألشياء األخرىالماء الذى فى النهر عندما يصبح فى أنابيب المنزل تغير -
  .ً فأصبح كالما على ورق مكانهفى القلم تغيرِ المداد الذى فى الزجاجة عندما يصبح -
 ...حدث لها تغييراألرض الصحراوية عندما تزرع وكذلك   -



  

ôìãbrÛa@sÛbrÛa@Ñ—Ûa   a@ñ‹�šb�a¶ëþ@ @‡í‹Ï@óÐİ—ß  

)١٣(
óÏaìÛa@RPQY@@M@RPRP@ @¶ëþa@ñ‹šb�a@ @

V@HÝÜÇ@Zõó’@¶g@bĆ÷î’@Ñî›í@ü@�îÌnÛa@ñ†aŠg@bäÛìÓ@NNéÛìÓ@òz–@ojrîÛ@kmbØÛa@éi@ómc@ô‰Ûa@Þbr¾a@‹×ˆa@áqN 

. )التغييــــر( عنــــصر مـــن عناصــــرها ألن قولنـــا إرادة التغييــــر هــــو قـــول يوضــــح فقــــط معنـــى اإلرادة بــــإبراز
 يفهم بالتبعية كـل الـصفات الالزمـة لإلنـسان الحـى وهـى أنـه ذو إنسان حى فنحن عندما نقول إنه :المثال

 ..وحدة عضوية هادفة وأنه كائن عاقل له إرادة وأنه متحرك ومحرك ومغير ومتغير
W@Hbà§a@b&×Šb“ß@æìØí@æcë@aĆ‹y@†‹ÐÛa@æìØí@æc@µi@�ŠbÈm@Úbäç@Ýç_áèÜàÇ@òÇğšë@kmbØÛa@ôcŠ@|N 

يرى البعض وجود تعارض ألن مشاركة الفرد الجماعة تعنـى بالـضرورة فقدانـه لحريتـه ولكـن الكاتـب يـرى 
  :عدم وجود تعارض بين الجانبين بشرط أن نفرق بين شيئين

 . خطوات السير فى حدود ذلك اإلطار-    . اإلطار الذى يحدد قواعد السير-
X@H@kmbØÛa@Þ‡n�a@�_áç‡èu@òÇbà§a@ò×Šb“ßë@òí†‹ÐÛa@òí‹¨a@ójãbu@µi@�ŠbÈm@ü@éãc@óÜÇ 

  :استدل الكاتب على ذلك من خالل األمثلة التى ساقها ليؤكد رأيه مثل
  .وهناك اإلطار الذى يحدد قواعد السير: لعبة كرة القدم

  .اإلطاروهناك القواعد التى تنظم خطوات السير فى هذا 
  .ًالحرية أن يتحرك ويحرك الكرة ملتزما بهذه القواعدومع ذلك فالالعب له كامل 

  .وهناك اإلطار الذى يحدد قواعد السير: لعبة الشطرنج
  .وهناك القواعد التى تحدد حركة قطع الشطرنج

  ).قواعد النحو الصرف(وهناك إطار يلزم به الكاتب والقارئ وهو : قواعد اللغة
  .وكذلك مبادئ العقل والمنطق والفكر

فإن التزام الكاتب بهذه القواعـد ال يعنـى حرمانـه مـن حريتـه فيمـا يكتـب بـل الكاتـب ومع ذلك 
  .حر فى موضوعاته وأسلوبه

وهكذا المواطن الفرد فهو يلتزم بالمبادئ واألهداف التـى وضـعتها الجماعـة الـذى هـو أحـد أفرادهـا إال إنـه 
  .بادئ المقررةِحر فى طريقة سيره وأسلوب حياته على أن تجىء مناشطه ملتزمة بالم

Y@HIénÈîj @áØ¢@kmbØÛa@bèß�nÜí@Õİä¾a@ù†bjß@ÙÛbäç@Lb&Ï‹–ë@aĆì®@òÌÜÛa@‡ÇaìÓ@óÜÇ@&ý›Ï@HğšëÝîrànÛa@Éß@ÙÛˆ@|N@ @
 أن يقـــول إنـــه إذا أراد مـــسافر قطـــع المـــسافة التـــى طولهـــا مائتـــا –ً مـــثال –ُال يجيـــز لنفـــسه  فالكاتـــب -

  .ًعشرين كيلومترا فى الساعةكيلومتر فى ساعتين، فيكفيه قطار يسير بسرعة 
 أو أن يقول إنه إذا أرادت الـبالد تنفيـذ خطـة صـناعية تكلفتهـا مائتـا مليـون مـن الجنيهـات فيكفيهـا أن -

  .ًتجمع من المواطنين خمسين مليونا
QP@H&ýßb×@&ýîÜÄm@òzîz—Ûa@òibu⁄a@ÝÜÃZ 

  :يصبح اإلنسان آلة مسخرة فى يد صاحب الهدف إذا كان )١(
ο  يسعى لتحقيقه هو هدفهالهدف الذى. 
ο لديه إرادة لكن ال يستطيع تحقيق هدفه. 
  .  الهدف الذى يسعى لتحقيقه هو هدف غيره•

  :ًقولك إرادة الفعل ال يزيد شيئا عن قولك اإلرادة والسبب )٢(
ο أن الفعل يناقض اإلرادة. 
ο  غير فعلبألن اإلرادة تكون. 
 .  ألن اإلرادة ال تكون بغير فعل•

  :يقصد به) إنك ال تفعل الفعل فى خالء(قول الكاتب  )٣(
ο أنه ال فعل بدون تغير. 
ο ُأن لكل فعل أثرا ظاهرا ال ي ً  .نكرً
 .  كالهما صواب•
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  :حين نقول عن اإلنسان إنه إنسان حى نفهم من ذلك أنه )٤(
ο ذو وحدة عضوية هادفة. 
ο أنه فى سيره نحو أهدافه كائن عاقل مريد.  
ο أنه فاعل متحرك ومحرك. 
  .ع ما سبق  جمي•

  :يرى الكاتب أن العالقة بين الفرد والمجموع )٥(
ο تعارض. 
ο تقارب.  
 .  مشاركة وتالزم•

  :أوضح الكاتب أن العالقة بين الفرد والمجموع )٦(
ο تضمن للفرد حريته بشرط أال يشارك المجموع فى رسم األهداف. 
ο مس الطريـق الـذى ًتعارض إذ كيف ينخرط الفرد فى جهد جماعى ويكون فى نفـس الوقـت حـرا يلـت

  .ًيراه مالئما له
 .  تضمن للفرد حريته، وفى الوقت نفسه تضمن مشاركته للمجموع فى رسم األهداف•

óãbrÛa@Þaû�ÛaZ 

@wnän�ã@æc@bäÛ@óÔië@pbß‡Ô¾a@ê‰ç@åß@wöbnäÛa@Z@@@Þaû��Ûa@÷î�ÜÏ@æˆg@L�îÌm@ñ†aŠg@óç@ñ†aŠg@şÝ×@oãb×@aˆg@éãg
ìç@Z@@@oÔÜ c@ónÛa@ñ†aŠ⁄a@Ýç@@@@âìí@kÈ“Ûa@@@@@@@@@@@@ì�ç@Þaû��Ûa@Ýi@_‹‚e@õó’@ñ†aŠg@ëc@_�îÌm@ñ†aŠg@óç@êŠb—nãa@Z@@b�ß

@@@@@@@@@�îÌmë@ÝàÇ@ñ†aŠg@ñŠë‹›Ûbi@óç@êŠb—nãa@âìí@kÈ“Ûa@oÔÜ c@ónÛa@ñ†aŠ⁄a@oßa†I@ñ†aŠ⁄a@óäÈß@ìç@ÝàÈÛa@æþ
@bäß‡Ó@bà×@H@@@@@@@_ê�Ìã@bß@�Ìã@éÔîÔ¥@Ýuc@åß@ô‰Ûa@Ò‡�a@bßë@_ê�Ìã@ô‰Ûa@bàÏ@@@@Ñ�Ûc@b�äi@Þì�İnÛ@òàöbÔÛa@æg@

�‹Ïbç�îÌm@†a‹Ží@ónÛa@òîö�§a@pýî—ÐnÛa@ş‡Èflã@bã‰‚c@å®@aˆg@„N 

Q@HÃÜ&ýßb×@&ýîÜÄm@òzîz—Ûa@òibu⁄a@ÝZ@ @
 نرجع ο  نجمع ο  نعيد ο  نتوصل •  :مرادفها) نستنتج( )١

 ساعدت ο  نظمت ο  قيدت •  جهزت ο  :مضادها) أطلقت( )٢

R@H_évöbnã@kmbØÛa@bèäß@wnän�a@ónÛa@pbß‡Ô¾a@bß 

  . بدون تغيرفعل وال فعله ال إرادة بدون  أن-: المقدمات هى
  . أنه ال تعارض بين حرية الفرد ومسايرته للجماعة فى جهد جماعى-

S@H_pbß‡Ô¾a@ê‰ç@�‹Ç@Þý‚@åß@bè—Üƒn�aë@kmbØÛa@bèîÛg@Ý–ìm@ónÛa@wöbnäÛa@bß 

  وما الهدف الذى من أجل تحقيقه نغير ما نغيره؟-     ما الذى نريد تغييره؟-
THýî—ÐnÛa@bß@_bç�îÌm@†a‹í@ónÛa@òîö�§a@p@ @

ُالتفـــصيالت الجزئيـــة التـــى يــــراد تغييرهـــا كثيـــرة كتحويـــل المرضــــى إلـــى أصـــحاء، والجـــاهلين إلــــى 
ــــــف الطــــــــرق، وتبـــــــاد الحــــــــشرات، ُمتعلمـــــــين، وأن يطعـــــــم الجــــــــوعى، وأن يكتـــــــسى العــــــــراة، وترصـ ُ ُ  

َوتزرع األرض، وتقام المصانع ُْ.  
U@HğîÌã@Ñî×_bç‹�di@ñbî¨a@éuë@‹ 

ستطعنا أن نغير المعايير والقيم التى يؤمن بها المجتمع ويتمسك بها المجمـوع فإننـا بـذلك نغيـر وجـه إذا ا
 .الحياة بأسرها

www.myschool77.com
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VH@@kmbØÛa@ÞìÔí@@ZI@oãb×@aˆgëìç@Þaû�Ûa@÷îÜÏ@�îÌm@ñ†aŠg@óç@ñ†aŠg@Ý×@Z@Ýç@@@@@âì�í@kÈ“�Ûa@o�ÔÜ c@ó�nÛa@ñ†aŠ⁄a
_‹‚e@õó’@ñ†aŠg@ëc@_�îÌm@ñ†aŠg@óç@Šb—nãaHû�Ûa@bàÏ@_�‹İŽí@æc@k°@ô‰Ûa@Þa@ @

ما دامت اإلرادة التى أطلقـت الـشعب يـوم انتـصاره هـى بالـضرورة إرادة عمـل وتغييـر : السؤال هو
فما الذى نغيره؟ وما الهدف الذى من أجل تحقيقه نغيـر ) ألن العمل هو معنى اإلرادة كما قدمنا(

  .ما نغيره؟
W@H&ýßb×@&ýîÜÄm@òzîz—Ûa@òibu⁄a@ÝÜÃZ 

جزئيــة التــى يــراد تغييرهــا تنــدرج كلهــا تحــت مبــادئ محــدودة العــدد وكلهــا تنــدرج التفاصــيل ال )١(
  :ُتحت ما يسمى

 .بالقيم أو المعايير •
ο اإلرادة والعمل. 
ο  كالهما صواب.  

  : إرادة التغييردالذى يجب أن نهتم به عن )٢(
ο ُاالهتمام بالتفصيالت الجزئية والتى تعد بألوف األلوف. 
 .لمعايير التى عليها يقاس ما نريده وما ال نريده لحياتنا الجديدةاالهتمام بالقيم أو ا •
ο  كالهما صواب.  

  :إذا غيرت ما لدى القوم من معايير وقيم )٣(
ο تغير للقوم كثير من السلبيات. 
 .تغير للقوم وجه الحياة بأسرها •
ο  تغير للقوم كثير من اإليجابيات.  

  :النفوسيرى الكاتب أن أولى القيم التى يجب بثها فى  )٤(
ο التفريق والتحديد بين العام والخاص. 
ο  أن ننقل مواضع الزهو  
 .التوحيد التام بين العام والخاص •

  :يرى الكاتب أن الذى يشغلنا هو )٥(
 .اللتان يهتمان باألسرة وحدودها فقط) النحن(و) األنا( •
ο )ًاللتان تمتدان لتشمال أبناء الوطن جميعا) هم(و) هو. 
ο  كالهما صواب.  

  :ال تتحقق إرادة التغيير فى حياتنا إذا )٦(
ο ًلم نوحد توحيدا تاما بين العام والخاص ً. 
ο  لم ننقل مواضع الزهو.  
 .كالهما صواب •

  :الزهو الخاطئ )٧(
ο ُأن يزهى المرء بنفسه بقدر ما هو خاضع لقانون الدولة. 
  .رُأن يزهى المرء بنفسه ألنه ال يسرى عليه القوانين سريانها على الجماهي •
ο كالهما صواب. 
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  :المفهوم الصحيح للتغيير )٨(
ο تبديل وضع بوضع بغير قيد وال شرط. 
  .تبديل وضع أعلى بوضع أدنى •
ο تبديل وضع أدنى بوضع أعلى.  

  :مقياس التفاوت فى العلو بعدد )٩(
 .المواطنين الذين يلتفون بالوضع الجديد •
ο المواطنين الذين ينفرون من الوضع الجديد.  
ο  الذين ال يبالون بالوضع الجديدالمواطنين. 

  :المهم فى إرادة التغيير )١٠(
ο أن نعرف ماذا نغير من حياتنا؟  
ο أن نعرف كيف نغير من حياتنا؟  
 .كالهما صواب •

sÛbrÛa@Þaû�ÛaZ 

@@@@@bämbîy@åß@oÛbã@‡Ó@�îÌnÛa@ñ†aŠg@æìØm@üë@\c@‡îÓžãŽàzÜò@NŽã@�@å®@aˆgflìğy‡@óÏ@bäãbçˆc@aĆ‡îyìm@âbÈÛa@µi@bĆßbm@
@@¶ëc@åß@ÙÜnÏ@L™b©aë@bèri@åß@‡iü@ónÛa@áîÔÛa@bèƒî�‹më@‘ìÐäÛa@óÏ@@@å�ß@êbäqŠë@b·@åzäÏ@Læbçˆþa@óÏ

‡îÜÔm@@@@č¾a@óÜÇ@æìØã@bß@™‹yc@óÇbànuačÙªÜ@&übàçg@æìØã@bß@‡’cë@™b©a@čàÜÛ@@Ö‹ÐÛb�Ï@[âb�ÈÛa@čÙªÜ@@@b�ãŠbÄãc@ó�Ï@
òíbäÈÛa@µi@‡îÈi@òjuaìÛa@a@å aì¾bi@òjuaìÛa@òíbäÈÛaë@åiübi‡îÈjÛN 

ًل اإلجابة الصحيحة تظليال كاماللظ) ١ ً  
 :المراد منها) نالت من حياتنا(  )١

  ο وصلت  ο أثرت •  أدكت  ο أخذت 

 نشرها •  مرافقتها ο  شرحها ο  معرفتها ο  :مرادفها) بثها( )٢

  ما سبقجميع ο  تقالد ο  تقاليد •  أقاليد ο  :جمعها) تقليد( )٣

ْالملك( )٤   ما سبقجميع ο  الكاألم •  المماليك ο  الملوك ο  :جمعها) ِ

 نظرة ο  ناظر ο  نظير ο  نظر •  :مفردها) أنظارنا( )٥

R@H�îÌnÛa@ñ†aŠg‹“i@üg@bçŠb�@ómûm@æc@åØº@ü@ µ@NNğšëzbàèN 

ًأن توحد توحيدا تاما بين العام والخاص: الشرط األول - ً.  
 .حكم القانونأن ننقل مواضع الزهو فال يجب أن نزهو بالقدرة على اإلفالت من :  الشرط الثانى-
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S@Hò÷ b‚@òîÇbànua@‡îÛbÔm@bäqŠë@å®@NNğšëğîië@&ýr¿@|Éàn�a@óÜÇ@bç‹qc@åN 

  :نحن نحرص على الملك الخاص ونهمل الملك العام، واألمثلة على ذلك -
  .الفرق عندنا بعيد من العناية باالبن والعناية الواجبة بالمواطن البعيد

  . الدار من الداخل والعناية تنظيف الطريقالفرق عندنا بعيد من العناية بتنظيف
  .الفرق عندنا بعيد من العناية بالمال الخاص والعناية بالمال العام

  .الفرق عندنا بعيد من العناية بالعيادة الخاصة والعناية بالمستشفى العام
  ).هم(و) هو(وبين ) نحن(و) أنا(الفرق عندنا بعيد من معنى 

  :نون، واألمثلة على ذلك نحن نزهو بعدم خضوعنا للقا-
  .نحن نعلى من مكانة الذين ال تسرى عليهم القوانين سريانها على الجماهير

 هــو الـذى فــى وســعه اإلفــالت مــن - بحكــم التقاليــد -فـصاحب المكانــة والمنزلــة ال يكــون صـاحب جــاه 
  ...حكم القانون

 .ثمارهوهذه التقاليد الخاطئة هى التى تعوق تقدمنا وتجعل التغيير ال يؤتى 
T@H_kmbØÛa@éîÛg@ìÇ‡í@ô‰Ûa@�îÌnÛa@bß 

ًحدث أثرا فـى المجتمـع فلـيس مجـرد تبـديل وضـع بوضـع بـدون ُالتغيير الذى يدعو إليه الكاتب هو الذى ي
 .قيود وال شروط ولكنه تبديل وضع أعلى بوضع أدنى

U@H_�îÌnÛa@áîîÔnÛ@éîÛg@áØn¥@æc@åØº@ô‰Ûa@‘bîÔ¾a@bß 

ر عــدد مــن المــواطنين بالوضــع الجديــد فــأى تغييــر ال يلتفــت إليــه المواطنــون وال المقيــاس هــو التفــاف أكبــ
 .يؤمنون به ال قيمة له ولن يحدث أى أثر فى المجتمع

V@HkmbØÛa@ô‹í@bà×@_ê�Ìã@Ñî×ë@_bämbîy@óÏ@ê�Ìã@æc@‡í‹ã@ô‰Ûa@bßN 

  .القيم التى نقيس بها أوجه الحياة: الذى نريد أن نغيره هو
ًن نختـار لكـل موقـف معيـارا يناسـبه ومـن شـأنه أن يحقـق أكبـر نفـع وقـوة وكرامـة واسـتنارة وكيفية التغييـر أ

 .وأمن ألكبر عدد من الشعب
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bĆ��rÛbq@Zl†þa@ @
@ @

sÈjÛaë@õbîy⁄a@ò�Š‡ß@ @

‘Q@Zòîi‹ÌÛa@òÏbÔrÛa@óÜÇ@ô†ëŠbjÛa@‰îßým@|nÐãa@N_ÙÛˆ@óÏ@áèÜöb�ë@bàÏ@ @
ــــــــق معــــــــرفتهم اللغــــــــات األجنبيــــــــة - ــــــــراءتهم- عــــــــن طري    المترجمــــــــات بعــــــــد االحــــــــتالل البريطــــــــانى ق

  . اختالطهم باألجانب-
‘R@Zô†ëŠbjÛa@‰îßým@óÜÇ@ê‹qc@óä ìÛa@Þb›äÜÛ@æb×@Nğšë‹qþa@a‰ç@|N@ @

ّعمــق النـــضال الـــوطنى مــن الـــوعى الناشـــ ـــخوا اإلحــساس بتـــراث األجـــداد وماضـــينا ئَ عنـــد بعــض المثقفـــين فرس 
  .العريق

‘S@Zý�⁄a@òÈßb§a@ñ‹ØÐi@æbºfiÛ@æb×ô†ëŠbjÛa@‰îßým@óÜÇ@bç‹qc@òîß@NğšëaĆ‡è“n�ß@ÙÛˆ@|N 

ًذلـك أن تالميــذ البــارودى رأوا الجامعــة اإلسـالمية رمــزا لوحــدة المــسلمين فـى مواجهــة الوجــود اإلنجليــزى 
ًوتنديدا باالحتالل ومظالمـه، وحثـا للـشعب علـى الثـورة ومناضـلة االسـتعمار مثلمـا وقفـوا بعـد حادثـة  ً

  :فظ إبراهيمدنشواى وفيها يقول حا
ــــــ ٌما نحــــــن والحمــــــام ســــــواءـإن ُ  

ٍال تقيـــــــدوا مـــــــن أمـــــــة بقتيـــــــل ٍ ُ َ  
  

  َلــــــــــم تغــــــــــادر أطواقنــــــــــا األجيــــــــــادا
  صـــادت الـــشمس نفـــسه حـــين صـــادا

  

‘T@Z@@@@@@@@@@@@@@@@ñb�î¨a@óyb�äß@å�ß@ñ†‡�Ènß@k�ãaìu@ó�Ï@�ý–fiÛ@ñìÇ†ë@ÒČ‹“ß@ÑÓìß@ô†ëŠbjÛa@‰îßýnÛ@æb×@N
ğšëbèzN 

 واالقتـصادى كمـا دعـوا إلـى حريـة الـصحافة وتعـدد ذلك أنهم دعوا إلى اإلصالح السياسى واالجتماعى
ٕاألحــزاب ووحــدة األمــة مـــسلمين وأقبــاط وانــشاء الجامعـــة المــصرية ودعــوة قاســـم أمــين إلــى تحريـــر 

  .المرأة
‘U@Z@@@@@@@@@@ÅÏb��a@êb�¤üa@óÏ@ô†ëŠbjÛa@éÈä–@bß@oÓbÏ@ñìİ‚@‹È“Ûbi@ô†ëŠbjÛa@‰îßým@bİ‚@NN@@@ó�ÜÇ@Ý�Û†

ÙÛˆN 

 ولــــم يقتــــصروا علــــى المحاكــــاة فحــــسب بــــل اهتمــــوا بجــــالل - البيانيــــة اهتمــــوا بالناحيــــة -: حيــــث إنهــــم
 نوعــوا – أفــسحوا المجــال للتجــارب الذاتيــة فــى شــعرهم -الــصياغة وروعــة البيــان وحــالوة الموســيقا 

 وزادوا عليـــه أنهـــم عـــالجوا مـــشكالت مجـــتمعهم –فـــى أغراضـــهم وابتكـــروا المعـــانى وســـهل أســـلوبهم 
ًثقافيا وفكريا وأخالقيا ومن ثم نجد أشعارهم تستمد الـشكل مـن ًوعبروا عن روح عصرهم اجتماعيا و ً ً

  .القديم وتربط المضمون بالذات أو بأحداث العصر
‘V@Zµçb¤a@µi@áç‹È’@óÏ@ô†ëŠbjÛa@‰îßým@âõaë@NğšëbàèzN 

  .االلتفات إلى ثقافة العصر: الثانى      .األخذ من التراث: ّاألول
‘W@Zßë@ô†ëŠbjÛa@‰îßým@lìÜ�c@÷Üfl�òÛìè�ÜÛ@Þb@NčjÏflá_ÙÛˆ@ÝÜÈm@ 

  .ُنتيجة ارتباط هذا الجيل بالصحافة التى ظهرت وانتشرت فسلس أسلوبهم وسهل
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‘X@Z‹È“Ûa@‹íìİnÛ@énÈÏ†@ñ†‡Ènß@ÝßaìÇ@óÓì“Û@dîèm@NğšëbèzN 

 قراءتــه – مجالــسته لــشعراء الغــرب – مــشاهدته للمــسارح األوروبيــة – اطالعــه علــى اآلداب الفرنــسية -
وتـأثره بـالجمهور والنقــاد  -باإلضــافة إلـى ثقافتـه التركيــة .... يـد فــى الـشعر الفرنـسى لمظـاهر التجد

  .جمع بين الثقافة العربية واألوروبية -ودراسته للحقوق  -
‘Y@Z_óÓì’@‡äÇ@‹íìİnÛa@‹çbÄß@bß 

  ).كبار الحوادث فى وادى النيل(ًاتجه فى شعره إلى التاريخ بدال من المدح كما فى قصيدته ) ١
ًتجه فى شعره اتجاها إسالمياا) ٢ ً.  
  .ًاتجه نحو المنجزات العصرية ومن ذلك ما يبدأ به إحدى قصائده، انصرافا عن حديث الناقة لدى القدماء) ٣

  .)كبار الحوادث فى وادى النيل( يقول أحمد شوقى فى مطلع قصيدته -
َهمت الفلك واحتواها الماء َُ ُ     ُوحداها بمن تقل الرجاء َ َ  ُِ ْ ََ  

  : كما اتجه إلى المخترعات الحديثة يصورها فى شعره يقول عن الطائرة-
َأعقاب فى عنان الجو الح  ِ َ ٌ ْأم سحاب فر من هوج الرياح    ُ  ُ  ٌ  

 - مجنــون ليلـــى - مــصرع كليوبــاترا -علـــى بــك الكبيــر (اتجــه فــى شــعره للمــسرحيات الــشعرية مثــل ) ٤
  ) أميرة األندلس- الست هدى - عنترة -قمبيز 

َ ومن أجل ذلك كله لقب بـ-   ).أمير الشعراء(ُِ
‘QP@Zói‹ÈÛa@‹È“Ûa@óÏ@Šë†@â‹«@‡¼þ@æb×@NğšëézN 

  لـــــةوع الـــــشعر العربـــــى للقـــــصص التـــــاريخى الحماســـــى فـــــى مطوأن يطـــــ) أحمـــــد محـــــرم(حـــــاول 
  .١٩٣٣سنة ) اإللياذة اإلسالمية(التى يسميها البعض ) ديوان مجد اإلسالم(

‘QQ@ZÛa@‰îßým@Ýƒní@�òîÜ×@áí‡ÔÛa@åÇ@ô†ëŠbj@NÙÛˆ@óÜÇ@ÝÛ†N 

  :ًبعضهم بدأ بالغزل التقليدى كقول حافظ إبراهيم مادحا البارودى
  فما أثمت عينى وال لحظه اعتدى    ُتعمدت قتلى فى الهوى وتعمدا
  :وبعضهم بدأ بوصف األطالل كقول شوقى

  وأفديه بدمعى لو أثابا    أنادى الرسم لو ملك الجوابا
  .ًتبعا النشغالهم بقضايا عصرهم المتعددة) علل(ت على أشعارهم كما طغت المناسبا

‘QR@Zê‰îßýmë@ô†ëŠbjÛa@µi@Ý–aìnÛa@Ö‹ @p†‡Èm@Nğšë‰îßýnÛa@õüû�@&ýr¿@bèzN 

  ). عبد المحسن الكاظمى– أحمد شوقى –حافظ إبراهيم : (تالميذ بالمشافهة أمثال) ١
  ).شكيب أرسالن: (تالميذ بالمراسلة أمثال) ٢
الــذى ألفــه أســتاذه الــشيخ ) الوســيلة األدبيــة(تالميــذ عــن طريــق قــراءة مــا نــشر مــن شــعره فــى كتــاب ) ٣

  ).حسين المرصفى(

www.myschool77.com
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)٢٠(
óÏaìÛa@RPQY@@M@RPRP@ @¶ëþa@ñ‹šb�a@ @

bĆ�ÈiaŠ@Z™ì—äÛaòîi†þa@@ @
@ @

å����îäyë@ò����i‹Ë@ @
IÅÐy@H�ÛIóÓì’@‡¼cH@ @

Þëþa@Þaû�ÛaZ@ @
@@ó������äí@Ý�����îÜÛaë@Šb�����èäÛa@Òýn�����‚a@ @
@@lbj������’@å������ß@ñëý������ß@¶@bÐ������–ë@ @

�����ßë@lì�����ÈÜÛa@bj—�����Ûb×@oÐ—�����Ç@p‹@ @
@@@@b���èäÇ@k���ÜÔÛa@ý����@Ý���ç@‹—���ß@ý����ë@ @
@@@@ÖŠ@é�����îÜÇ@¶b�����îÜÛa@p‹�����ß@b�����àÜ×@ @

 

 @@ó������ãc@âb�����ícë@bj—�����Ûa@¶@a‹�����×ˆa@ @
@@@@÷�����ßë@paŠì—�����m@å�����ß@pŠì�����–@ @
@@@÷������Ü‚@ñ‰������Ûë@ñì������Üy@òä�������@ @
@@@_ó������û¾a@æb����ß�Ûa@é�����y‹u@b�����c@ëc@ @
@@@@ó������Ôm@¶b�����îÜÛa@ó�����Ï@‡�����èÈÛaë@ @

 

QM&ýßb×@&ýîÜÄm@òzîz—Ûa@òibu⁄a@ÝÜÃ@Z 

 افقتو ο  تنازع ο  تعاقب •  :مرادفها) اختالف( )١
ُالنهر ο  ْاألَنهر ο  :جمعها) النهار( )٢   • كالهما صواب 
 عهد الصغر والحداثة •  الريح الرقيقة ο  الحب والعشق ο  :مرادفها) الصبااذكرا لى ( )٣
 طيش ο  فترة من الدهر •  اندفاع ο  :مرادفها) مالوة( )٤
َنسيت ο  :مرادفها) ُصورت( )٥  تخيلت ο   صيغت•  ُ
 ةقو ο  نشاط ο  جنون •  :مرادفها) مس( )٦
 كالهما صواب •  اندفاع الشباب ο   الشبابنشاط ο  :المراد منها) مس( )٧
 تحركت   οهبت •  قامت ο  :مرادفها) عصفت( )٨
 الرفيقة ο  الوديعة ο  الرشيقة •  :مرادفها) اللعوب( )٩

 ًهما معا •  لواعب ο  لعائب ο  :جمعها) اللعوب( )١٠
 يقظة ο  لحظة ο  غفوة •  :مرادفها) سنة( )١١
 الطفولة والنشأة ο  الريح الرقيقة •  الحب والعشق ο  :مرادفها) كالصباعصفت ( )١٢
 ًهما معا ο  النسيم ο  الدبور •  :مضادها) كالصباعصفت ( )١٣
 كالهما صواب ο  خفية •  عالنية ο  األخذ: مرادفها) خلس( )١٤
 أجيبا ο  اسأال •  نسى ο  :األولى مرادفها) سال( )١٥
 تذكر ο  اسأال ο  نسى •  :الثانية مرادفها) سال( )١٦
 اشتد ο  عالج •  قسا ο  :مرادفها) أسا( )١٧
 المعالج •  الشديد ο  القاسى ο  :مرادفها) المؤسى( )١٨
 توضيح ο  تعليل ο  نتيجة •  :بما قبلها) رق(عالقة  )١٩
 المؤكد ο  المألوف •  الميثاق ο  :مرادفها) العهد( )٢٠
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)٢١(
óÏaìÛa@RPQY@@M@RPRP@ @¶ëþa@ñ‹šb�a@ @

َالعهاد ο  العهود ο  :جمعها) العهد( )٢١  ًهما معا •  ِ
 التوبيخ ο  حالنص ο  االلتماس •  :أسلوب أمر غرضه)  سال- صفا –اذكرا ( )٢٢
 التعجب ο  النفى •  االستنكار ο  :استفهام غرضه) هل سال القلب عنها؟( )٢٣
 كل ما سبق •التحسر  ο  الوصف واإلعجاب ο :أسلوب خبرى غرضه) ..عصفت كالصبا( )٢٤
 أبو تمام ο  البحترى •  المتنبى ο  :أحمد شوقى يعارض فى هذه القصيدة )٢٥
 التضمين واالقتباس ο  قات األدبيةالسر ο  المعارضات الشعرية •: يسمى هذا التأثر بـ )٢٦
 ًمعارضة ο  اًتجريد •  ًمحادثة ο  :سمىُفى أول األبيات خطاب شوقى للصاحبين ي )٢٧
 :جرد الشاعر من نفسه شخصين يخاطبهما لـ )٢٨

 ο يسوق تداعياته النفسية •  يؤكد فكرته  ο يؤكد تفاؤله  ο يسوق الحكمة الهادفة  
 :ُتسمى هذه القصيدة بالسينية )٢٩

 ο من هذه القصيدة ينتهى بحرف السينألن كل شطر   
  ألن قافية هذه القصيدة تنتهى بحرف السين •  
  ο ألن حرف السين المكسورة يالئم الصوت الحزن الهادئ  
  ο يعارض بهذه القصيدة البحترىى قألن أحمد شو 

RM@@_b�b»@‹�@bßë@_óÜí@bàîÏ@òîãbîjÛa@ñŠì—Ûa@Êìã@bß 

 ه المالوة بشىء مادى يوصف وفيها تجسيماستعارة مكنية شب :)صفا لى مالوة (-

 تشبيه شبه فترة الشباب بالتخيالت والجنون وفيها توضيح  :)صورت من تصورات ومس (-

 تشبيه شبه فترة الشباب فى سرعتها بالرياح الرقيقة وفيها تجسيم :)عصفت كالصبا (-

 ا تشخيصاستعارة مكنية شبه الصبا بفتاة رشيقة الحركة وفيه :)الصبا اللعوب (-

 تشبيه شبه فترة الشباب بالسنة وفيه توضيح :)مرت سنة (-

 استعارة مكنية شبه السنة بطعام حلو وفيها تجسيم :)ُسنة حلوة (-

 تشبيه شبه فترة الشباب باللذة وفيه توضيح :)مرت لذة (-

 ُاستعارة مكنية شبه اللذة بشىء مادى ثمين يختلس وفيها تجسيم :)لذة خلس (-

  استعارة مكنية شبه مصر بإنسان يأمره وفيها تشخيص :)سال مصر (-
 الدقة فى اختيار العالقةو اإليجاز ه، وسر جمالة المحليوعالقته، )سال أهل مصر( مجاز مرسل أى :)مصر (-

 استعارة مكنية شبه القلب بإنسان ينسى وفيها تشخيص :)سال القلب (-

 بطبيب يعالج وفيها تشخيصاستعارة مكنية شبه الزمان  :)أسا جرحه الزمان (-

 ميفيها تجسو بجرح، آالم أشواقه لمصر وشدة حبه لها حيث شبه تصريحيةاستعارة  :)جرحه (-

 استعارة مكنية شبه الليالى بإنسان يمر وفيها تشخيص :)مرت الليالى (-

 لعالقةإليجاز والدقة فى اختيار امجاز مرسل عن الزمن عالقته الجزئية، وسر جماله ا :)الليالى (-

رق (-   استعارة مكنية حيث شبه قلبه بإنسان يرق، وفيها تشخيص : )َ
 استعارة مكنية شبه الليالى بإنسان يقسو وفيها تشخيص :)الليالى تقسى (-
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SM@_òîäÐÛa@énàîÓ@bßë@_óÜí@bàîÏ@óÈí‡jÛa@å��a@Êìã@bß@ @
  طباق يبرز المعنى ويؤكده):  الليل-النهار ( -
  ع يعطى نغمة موسيقية أو جناس ناقصتصري):  أنسى-ينسى ( -
  جناس ناقص يعطى نغمة موسيقية):  تصورات-صورت ( -
  جناس تام يعطى نغمة موسيقية وفيه تحريك للذهن):  سال–سال ( -
  طباق يبرز المعنى ويؤكده):  المؤسى-جرح ( -
  طباق يبرز المعنى ويؤكده):  تقسى-رق ( -

TM‹Çb“Ûa@ÞìÓ@óÏ@ÙícŠ@bß@I@Z—Ûb×@oÐ—ÇlìÈÜÛa@bjH_@ @
ا فيهـــا ألنهـــا تـــدل علـــى الـــسرعة والـــشدة وهـــذا ال ًلـــم يكـــن شـــوقى موفقـــ) عـــصفت(أن كلمـــة : الـــرأى األول

 .)عبرت( أو )زحفت(التى توحى بالرقة والرشاقة، واألفضل ) اللعوب(يناسب قوله 

يـــة ًكـــان الـــشاعر موفقــا فـــى اســـتخدامها هنـــا فيهـــا ألن عـــصفت الموح) عـــصفت(أن كلمـــة : الـــرأى الثـــانى
بالــشدة تالئــم عنفــوان وشــدة فتــرة الـــشباب وســرعتها وكــأن الــشاعر أراد أن يؤكــد مــرور فتـــرة 

  .)وأنا أميل للرأى الثانى. (ًالشباب يكون سريعا
UMåß@x‹ƒn�a@Z 

  .ً البيت األول إيجازا بالحذف حدده وبين قيمته-
 .فقد حذف المفعول به للعموم والشمول): ينسى(

  .ًصر مبينا وسيلته وقيمته البيت الرابع أسلوب ق-
  .)الجرح (بتقديم المفعول به على الفاعل وقيمته االهتمام بالمتقدم): أسا جرحه الزمان(

VMfl�@‹�Ðm@@Z_sÛbrÛa@oîjÛa@óÏ@bèÈibnmë@òîÛbî©a@Šì—Ûa@áya�m 

  .لبيان مدى جمال هذه الفترة من العمر أال وهى فترة الشباب
WM@Ý›Ïc@bàèíc@IÜÛaë@ŠbèäÛa@Òýn‚aÝî@H@âcIÝîÜÛaë@ŠbèäÛa@õb›ÔãaH_aˆb¾ë@_@ @

تدل علـى التتـابع والتـوالى والتعاقـب بـين النهـار والليـل أمـا ) اختالف(أفضل ألن ) اختالف النهار والليل(
 .فإنها تدل على االنتهاء) انقضاء(

XM@òàÜ×@p†bÏc@aˆbß@IbàÜ×H_ 

  .نقطاعه مهما طال البعدشرطية تفيد التكرار واستمرار رقة قلبه بحب الوطن وعدم ا) كلما(
YM_ÙícŠ@bßë@_bèîÏ@†bÔäÛa@ôcŠ@bßë@_pbšŠbÈ¾a@bß@ 

  .هى أن يأتى الشاعر بقصيدة تشبه قصيدة شاعر آخر فى الوزن والقافية مع اختالف المعنى؛ إلظهار البراعة
  :رأى النقاد فى المعارضة

  .اعرتدل على براعة الش  يرى بعض النقاد أنها تقليد، فيعيبونها، فهى ال-
  .يرى آخرون أنها ال عيب فيها مادام فيها تجديد -
  .وأنا أميل للرأى الثانى -

QPMÝÜÇ@@Z@òàÜ×@põbuI¶bîÜÛa@H@éÛìÓ@óÏ@òj�bäßI¶bîÜÛa@p‹ß@bàÜ×NHNN 

  .ألنها وقت تجمع اآلالم واألحزان على قلب الشاعر
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óÏaìÛa@RPQY@@M@RPRP@ @¶ëþa@ñ‹šb�a@ @

óãbrÛa@Þaû�ÛaZ@ @
@@@o�������ãŠ@‹‚aì�������jÛa@aˆg@Šbİn��������ß@ @
@å����İÏ@åÐ�����ÜÛ@ÊìÜ›����Ûa@ó����Ï@k����çaŠ@ @
@Ý����î£@Úì����ic@b����ß@áî����Ûa@ò����äi@b����í@ @
@�ë‡������Ûa@é������Üiýi@ó������ÜÇ@âa‹������yc@ @
@@@üg@Ý��������çþbi@Õ��������yc@Ša†@Ý��������×@ @

 

 @@@‘‹����u@‡����Èi@pì����Ç@ëc@Ý����îÜÛa@Þëc@ @
@ä������i@åèÇb������’@æ‹������q@b������àÜ×Ô@÷@ @

@@@@_÷j����yë@É����ä·@b����ĆÈÛìß@é�����Û@b����ß@ @
@@@@_÷ä����u@Ý����×@å����ß@�����İÜÛ@Þý����y@ @
@@@÷����uŠ@kça‰����¾a@å����ß@s����îj‚@ó����Ï@ @

@ @

QM@&ýßb×@&ýîÜÄm@òzîz—Ûa@òibu⁄a@ÝÜÃZ@ @
 ً هما معاο  حزين ο  عفزُم •  :مرادفها) مستطار( )١

ًصوتا ورنينا •  ًثباتا ο  حركة ο  أحدثت: مرادفها) رنت( )٢ ً 

 غردت كالطائر ο   كالذئبصاحت •   كالطفلبكت ο  :مرادفها) عوت( )٣

 ًهما معا •  رهبان ο  رواهب ο  :جمعها) راهب( )٤

 ً هما معاο  تائه ο  غافل •  :مضادها) فطن( )٥

ُ فطنο  :جمعها) فطن( )٦ ُ  οفطن ْ  ً هما معا•  ُ
  قابلهنο   واجههنο   ودعهن•  :مرادفها) شاعهن( )٧
 جرس •  فتور ο  حزن ο   :مرادفها) نقس( )٨

 نواقيس ο  نواقس ο  ُُنقس •   :جمعها) نقس( )٩

 البحر •  الشاطئ ο   البرο   :مرادفها) اليم( )١٠

 اليموم •  األيمام ο   اليمائمο   :جمعها) اليم( )١١

ًسخيا ο   :مضادها) بخيل( )١٢ َ َ  ο ًهما معا •  ًكريما 

 ًهما معا •  ًمغرما ο  ًشغوفا ο  :مرادفها) ًمولعا( )١٣

 ًهما معا •   دورο  ديار ο  :جمعها) دار( )١٤

 حقير ο  فاسد •  كاذب ο  : مرادفها)خبيث( )١٥

 ًهما معا •  أخباث ο  خبثاء ο  : جمعها)خبيث( )١٦

 ًهما معا •  طيب ο  طاهر ο  : مضادها)رجس( )١٧

 ًهما معا ο  أرجاس •  رجاس ο  : جمعها)رجس( )١٨

 النفى ο  التعجب واالستنكار ο  األسى والحسرة •  :ضهالبيت األول أسلوبه خبرى غر )١٩

 كالهما صواب •  االستعطاف ο  التمنى ο  :نداء غرضه) يا بنة اليم( )٢٠

 التقرير ο  النفى ο  التعجب •  :؟ استفهام غرضه)ًما له مولعا( )٢١

 النفى ο  االستنكار •  التوبيخ ο  :؟ استفهام غرضه)أحرام على بالبله( )٢٢

RMÛa@‘b�yg@åÇ@pbîiþa@Ñ“Øm@éä ë@¶g@éäîäyë@éia�Ëbi@ÕîàÈÛa@‹Çb“@NNğšëÙÛˆ@|@NIpbîiþa@�‹’H 
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 استعارة مكنية حيث شبه القلب بطائر مذعور وفيها توضيح): مستطار (-

 استعارة مكنية شبه البواخر بإنسان يصيح وفيها تشخيص): البواخر رنت (-

  استعارة مكنية شبه البواخر بذئب يعوى وفيها توضيح): عوت (-
اسـتعارة مكنيـة حيـث شـبه القلـب فـى عزلتـه داخـل الـصدر بإنـسان راهـب فـى معبـده، وسـر جمالهـا ): راهب فى الضلوع (-

ة أصـبحت حقيقـ) راهـب(ًوبعـض النقـاد يـرى هـذه الـصورة تـشبيها باعتبـار أن كلمـة . التـشخيص وتـوحى بانقطـاع الـشاعر عمـا حولـه
 .عرفية على ساكن الدير، واألفضل استعارة مكنية

  استعارة مكنية حيث شبه قلبه بإنسان ذكى، وسر جمالها التشخيص): فطن (-
  استعارة مكنية حيث شبه السفن بالغبار الذى يثور وفيها توضيح :)ثرن (-
  استعارة مكنية شبه قلبه بإنسان يودع السفن وفيها تشخيص): شاعهن (-
 تعارة تصريحية شبه خفقان قلب الشاعر بصوت الناقوس وفيها توضيحاس): نقس (-

  استعارة مكنية شبه السفن بإنسان ينادى عليه وفيها تشخيص): يا بنة اليم (-
  ً اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليلوسر جمالهاكناية عن السفينة، وهى كناية عن موصوف، ): ابنة اليم (-
 ً وسر جمالها اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل كناية عن موصوفكناية عن البحر، وهى): أبوك (-

    التشخيصوفيها حيث شبه البحر بإنسان بخيل،استعارة مكنية  :)أبوك بخيل (-
  استعارة تصريحية شبه المصريين بالبالبل وفيها توضيح): بالبل (-
  استعارة تصريحية شبه مصر بالدوح وفيها توضيح): الدوح (-
  استعارة تصريحية شبه المستعمر بالطير وفيها توضيح): الطير (-
ِتشبيه ضمنى فقد شبه مصر وقد حـرم أبناؤهـا مـن خيراتهـا فـى الوقـت الـذى يتمتـع المـستعمرون بهـا ): البيت الرابع كله (- ُ

َبالدوح الذى حرمت خيراته على بالبله بينما ُأبيحت هذه الخيرات للطيور األخرى من كل جنس ُْ َ ِ 

  استعارة مكنية شبه مذهب المستعمر بمادة قذرة وفيها تجسيم):  المذاهب رجسخبيث من (-
TM@_òîäÐÛa@énàîÓ@bßë@_óÜí@bàîÏ@óÈí‡jÛa@å��a@Êìã@bß@ @

  طباق يبرز المعنى ويؤكده):  حالل-حرام ( -
UM@åß@x‹ƒn�aZ@ @

 البيت األول والثانى إيجازا بالحذف وقد-  .ًر المحذوف مبينا قيمتهً

  .وذلك لالهتمام بالخبر والعلم بالمبتدأ) قلبى(حذف المبتدأ ): هب را–مستطار (
 .ً البيت الثانى أسلوب قصر مبينا، وسيلته، وقيمته الفنية-

  .بتقديم الجار والمجرور للتخصيص واالهتمام بالسفن ومتابعة حركتها): للسفن فطن(
VMI@÷jyë@Éäß@H@ÑİÇ@ÝçI÷jy@H@óÜÇIÉäß@Hğšë@_aĆ‡í‡u@Òbšc|@N@ @

 .مجلوبة للقافية) حبس(ًأضافت جديدا ألن الحبس نتيجة للمنع ومع ذلك بعض النقاد يرون أن كلمة نعم 

WM_˜äÛa@a‰ç@óÏ@‡í‡vnÛa@‹çbÄß@bß@ 

  . من الشعر الوطنىفهوالموضوع نفسه جديد،  -
  . سهولة األلفاظ ووضوحها-    . البعد عن المحسنات البديعية المتكلفة-

XMÝÜÇ@@Z@põbuIaˆg@HóÏ@òÔîÓ†bèÈšìß@N 

  .يفيد ثبوت وتحقق دخول السفينة الميناء فإمكانية تحقق العودة إلى الوطن أمر قائم) إذا(ألن التعبير 

www.myschool77.com



  

ôìãbrÛa@sÛbrÛa@Ñ—Ûa   a@ñ‹�šb�a¶ëþ@ @‡í‹Ï@óÐİ—ß  

)٢٥(
óÏaìÛa@RPQY@@M@RPRP@ @¶ëþa@ñ‹šb�a@ @

s�ÛbrÛa@Þaû�ÛaZ@ @
@@@@Êa‹�����’@ó�����jÜÓë@Ý�����u‹ß@ó������Ðã@ @
@@@‹�����ªë@Šb�����äÐÛa@Ù�����èuë@ó�����ÜÈuaë@ @
@@@@é����äÇ@‡����Ü©bi@oÜÌ����’@ì����Û@ó����ä ë@ @
@Ýîj�������Ü�@ó������Ï@†aûÐÛb������i@b������Ðçë@ @
@óãì�����Ðu@å�����Ç@k�����Ìí@�@�a@‡è�����’@ @

@ @

 @@ó�����Šcë@ô������@Êìß‡����Ûa@ó����Ï@b����àèi@ @
@@÷����Øßë@Ý����ßŠ@µ����i@‹����ÌrÛa@‡����í@Úa@ @
@@@@@ó����Ðã@‡���Ü©a@ó���Ï@é���îÛg@óänÇŒb���ã@ @
@@@@÷�����@µ����Ç@å����ß@†aì�����ÜÛ@d����àÃ@ @
@ó������y@Ý�����²@�ë@òÇb������@é—����ƒ’@ @

 

QM@&ýßb×@&ýîÜÄm@òzîz—Ûa@òibu⁄a@ÝÜÃZ@ @

َنفسى( )١  أنفس ο  نفوس ο  أنفاس •  :جمعها) َ

ْقدر •  غطاء ο    : مرادفها) مرجل( )٢ ِ  ο شراع 

 أرجال ο  مراجيل ο  مراجل •  :اجمعه) مرجل( )٣

 ًهما معا •  أشرعة ο  ُُشرع ο  :جمعها) عاشر( )٤

 ًهما معا ο  ثغائر ο  ثغور •  :جمعها) ثغر( )٥

 هادنتنى ο  خاصمتنى •  سالمتنى ο  :مرادفها) نازعتنى إليه( )٦

 البقاء ο  الفناء •  التحرر ο  :مضادها) ُالخلد( )٧

 ًهما معا •  أنفس ο  ُُنفوس ο  :جمعها) نفسى( )٨

 ًهما معا •  سالسيب ο  سالسب ο  :جمعها) سلسبيل( )٩

 الضواحى •  سواد العين ο  عامة الناس ο  :المقصود بها) السواد( )١٠

 اضطرب ο  سكن ο  مال •  :مرادفها) هفا( )١١

 التمنى •  الرجاء ο  حقيقى ο  :أمر غرضه)  اجعلى– أرسى –سيرى ( )١٢

 ًهما معا •  التعظيم ο  الشوق ο  :البيت الثالث أسلوبه خبرى غرضه )١٣

 الوطنى •  الوجدانى ο  االجتماعى ο  :األدبالنص يمثل  )١٤

RM‹—¾@bĆîËb @bĆäîäyë@b&Óì’@pbîiþa@Œ�m@@NNğšëòÔib�Ûa@pbîiþa@Þý‚@åß@ÙÛˆ@|N@ @Ipbîiþa@�‹’H 

SM@@_b�b»@‹�@bßë@_óÜí@bàîÏ@òîãbîjÛa@ñŠì—Ûa@Êìã@bß@ @

 تشبيه شبه النفس بالمرجل وفيه توضيح ):نفسى مرجل (-

 به القلب بالشراع وفيه توضيحتشبيه ش ):قلبى شراع (-

  استعارة مكنية شبه دموعه الغزيرة ببحر تسير فيه السفينة وفيها توضيح ):فى الدموع سيرى (-
 استعارتان مكنيتان حيث شبه السفينة بإنسان يؤمر بالسير والتوقف، وفيهما تشخيص ): أرسى) (سيرى (-

 بإنسان يخاطبه وفيها تشخيصاستعارة مكنية شبه السفينة ): اجعلى وجهك الفنار (-

  استعارة مكنية شبه الثغر بإنسان له يد وفيها تشخيص):يد الثغر (-

 وفيها تشخيصويخاصمه استعارة مكنية شبه النفس بإنسان ينازعه  ):نازعتنى نفسى (-

 يلًكناية عن شدة حب الشاعر لوطنه وسر جمالها اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدل ):البيت الثالث كله (-

 استعارة مكنية شبه الفؤاد بإنسان يتحرك ويذهب وفيها تشخيص ):هفا بالفؤاد ظمأ (-

 استعارة تصريحية شبه الشوق والحنين بالظمأ وفيها توضيح ):ظمأ (-
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  ًكناية عن شدة حب الشاعر لوطنه وحنينه إليه وسر جمالها اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل ):البيت الرابع كله (-
 مجاز مرسل عن عيونه عالقته الجزئية وسر جماله اإليجاز والدقة فى اختيار العالقة ):جفونى (-

 ُاستعارة مكنية شبه إحساسه بشىء مادى يمأل وفيها تجسيم): لم يخل حسى (-

TM@_òîäÐÛa@énàîÓ@bßë@_óÜí@bàîÏ@óÈí‡jÛa@å��a@Êìã@bß@ @
  ص يعطى نغمة موسيقيةأو جناس ناق/ طباق يبرز المعنى ويؤكده ):  أرسى-سيرى ( -
  ؤكدهتبرز المعنى ومقابلة ت):  إليه نازعتنى–عنه شغلت ( -
 طباق يبرز المعنى ويؤكده):  إليه–عنه  (-

 طباق يبرز المعنى ويؤكده):  ظمأ-سلسبيل ( -

UMåß@x‹ƒn�a@@Z 

 .ًالبيت األول أسلوب قصر مبينا وسيلته وقيمته الفنية -

  .قديم الجار والمجرور يفيد التخصيص والتوكيدبت): بهما فى الدموع سيرى وأرسى(
 .ًالبيت الثالث إيجازا بالحذف -

ُشغلت( ْ ِ   .حيث حذف الفاعل للعموم وبيان عدم االهتمام بالشاغل مهما عظم): ُ
 .البيت الرابع تورية وبين رأيك فيها -

 )عـــين(ن كلمـــة  فـــالمعنى القريـــب للـــسواد حدقـــة العـــين؛ فهمنـــا ذلـــك مـــة توريـــ):الـــسواد مـــن عـــين شـــمس(
  .ويرى بعض النقاد أنها غامضة، مما يقلل من جمالها .)الضواحى(والمعنى البعيد 

VM@sÛbrÛa@oîjÛa@ñ‹ØÏ@óÏ@ÙícŠë@L†bÔäÛa@ôcŠ@‹×ˆaN@ @
رأى النقــاد فــى هــذا البيــت أن معنــى هــذا البيــت فاســد وفيــه مبالغــة غيــر مقبولــة، ذلــك ألنــه حينمــا يكــون 

  هناك دنيا وال أوطان فكيف يشتاق الشاعر إلى وطنه؟ اإلنسان فى جنة الخلد فلن يكون 
وهــو حــرف امتنــاع المتنــاع، وعلــى هــذا فهــى مبالغــة مقبولــة تــدل ) لـــو(والــرد علــى ذلــك أن الــشاعر قــال 

  . ٕعلى حب الشاعر لوطنه واخالصه له
WM‹È“Ûa@�a‹Ëc@åß@bĆš‹Ë@ñ‡î—ÔÛa@Ýr¸@@N_Þ‡í@âýÇë@_�‹ÌÛa@a‰ç@bàÏ@ @

، وهــذا يــدل علــى صــدق الوطنيــة لــدى شــوقى ويؤكــد انتمــاءه )نــين إلــى الــوطنالح(تمثـل القــصيدة غــرض 
 .إلى أمته العربية اإلسالمية ويقطع ألسنة من يشككون فى وطنيته

XM@@sÈjÛaë@õbîy⁄a@ò�Š‡ß@÷�c@óÜÇ@ñ‡î—ÔÛa@õbäi@âìÔíIòîØî�ýØÛa@NNHğšëÙÛˆ@|N@ @
َتعدد الفكر فى القصيدة الواحدة) ١   .دة الوزن والقافيةتلتزم القصيدة وح) ٢    .ِ
حديث شوقى عن الباخرة، فهى وسيلته إلى مصر وهو فى ذلك محافظ علـى تقاليـد القـصيدة العربيـة ) ٣

  .ّالقديمة التى كان الشاعر القديم يتحدث عن الناقة
با والمالوة) ٤ يتبع شوقى القدماء فى بعض األلفاظ التراثية مثل الص.  
  .العتماد على التصوير البيانىيتسم أسلوب شوقى بالبيانية أى ا) ٥
ًجرى شوقى على نهج الشعراء القدماء فى تجريـد الـشاعر مـن نفـسه شخـصا أو شخـصين يخاطبهمـا ) ٦

  .ليسوق تداعياته النفسية وخواطره الشعرية) علل. ( سال- صفا -اذكرا : فيقول
  تشيع الحكمة فى شعر شوقى) ٧
فـى القافيـة وبعـض ) الـسين(شـيوع حـرف : روفه مثلأشاع شوقى الموسيقى فى أبياته، وتمثلت فى ح) ٨

فـــى ) العـــين(فـــى البيـــت الثـــانى والثالـــث، وشـــيوع حـــرف ) الـــصاد(حـــروف الكلمـــات، وشـــيوع حـــرف 
  .األبيات من الثالث إلى آخر القصيدة
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YMči@flá@@Şî¸@_˜äÛa@óÏ@óÔî�ì¾a@p�@ @
سورة التـــى تالئـــم الـــصوت بأنهـــا مـــن النـــوع الرنـــان، إذ نجـــد شـــوقى يختــار لهـــا حـــرف الـــسين المكـــتميــزت 
  . مالئمة للعاطفةى؛ لذلك جاءت الموسيقالهادئالحزين 

QPM@_óÓì’@lìÜ�c@bèi@�îàní@ónÛa@˜öb—©aë@pbà�Ûa@bß@ @
  .يتسم أسلوب شوقى بالبيانية -    . الحرص على اللفظ العربى القديم-
  . فصاحة األلفاظ وجزالة العبارة-       .مَكِ اإلكثار من الح-
  . االستعانة بالمحسنات غير المتكلفة-    نشاء إل بين الخبر وا تنوع األسلوب-
  . وضوح األفكار وترابطها-

QQM@@ñ‡yìÛa@ÕîÔ¥@ô‡ß@bßòîäÐÛa_˜äÛa@óÏ@@ @
  . لتعدد األغراض داخل القصيدة بكامل عناصرهاالفنيةلم تتحقق الوحدة 

QRM@_òi‹vnÛa@Êìã@bß@ @
ــى عامــة ــت إل ــة تحول انــاة وجدانيــة صــادقة، تحولــت إلــى عامــة، إذ ، ذاتيــة لمــا فيهــا مــن معتجربــة ذاتي

  .أخرجها من نطاق الفردية إلى األفق اإلنسانية، وجعلنا نشاركه حزنه وغضبه على االستعمار
QSM@Iô�zjÛa@ñ‡î—ÔÛa@ê‰ç@óÏ@óÓì’@�ŠbÇ@HÖČìÐnÛa@å¾ë@_óÓì’ë@ô�zjÛa@ñ‡î—Ó@ÉÜİß@bàÏ@NÞìÔm@bß@|šëN@ @

صنت نفسى عم): البحترى(مطلع سينية  ُ ْ ْوترفعت عن جدا كل جبس  ا يدنسُ ِ ُ  
  اذكرا لى الصبا وأيام ُأنسى  ُاختالف النهار والليل ينسى): شوقى(ومطلع قصيدة 

 - بعــد هـــذه األبيــات المقـــررة -نالحــظ أن البحتــرى فـــى قــصيدته يتحـــدث عــن حـــضارة فــارس، وشـــوقى 
  .يصف حضارة العرب فى بالد األندلس
تراث وجدد وابتكر وأسهم فى نهضة الشعر العربى من خالل ّوالتفوق لشوقى حيث استلهم شوقى ال

استدعاء موروثه مع احتفاظه بحرارة التجربة الفردية وخصوصيتها ودفئها وتميزها فاحتفظ بشخصيته 
  .فلم يذب مع تجربة الشاعر المعارض

QTMóßý�⁄a@„íŠbnÛbi@óÓì’@‡äÇ@Ö†b—Ûa@÷¨a@åÇ@�Èm@ñ‡î—ÔÛa@@NNğšëÙÛˆ@|N@ @
وهـــو فـــى ذلـــك ينمـــى منهجـــه المهـــتم .  مـــع تـــاريخ األنـــدلس اإلســـالمية– بعـــد هـــذه األبيـــات –إذ يمـــضى  َُ

واألزهــــــر ) �(العــــــرب ومكـــــة المكرمــــــة، والرســـــالة والرســــــول : باإلســـــالم الــــــذى بـــــدأ فــــــى قـــــصائده عــــــن
  .إلخ..الشريف

QUM„íŠbnÛbi@ánè¾a@óÓì’@wèäß@óàäm@ñ‡î—ÔÛa@ê‰ç@@NNğšëÙÛˆ@|N@ @
سفح األهرام، وأبى :  شوقى المهتم بالتاريخ الذى ظهر فى قصائده عنهذه القصيدة تنمى منهج

: الهول، وتوت عنخ آمون، وكبار الحوادث فى وادى النيل، وبعض أحداث مصر المعاصرة مثل
َْمشروع ملنر، ومشروع    .إلخ...  فبراير، ونكبة بيروت٢٨ِ
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bĆ�ßb‚@ZìzäÛa@ @
@ @

}Q@{Ý–ìÛa@ÑÛcë@ÉİÔÛa@ñ�àç@ @
 .ها ألف وصل، واذكر السببكلمة باستخرج : س

  :ابحث عن
  . القمر-الشمس :  مثل)أل(أولها كلمة  -
 - امــرؤ - اثنتــان - اثنــان - ابنتــان - ابنــان - ابنــة - ابــن -اســم (:  اســم مــن األســماء اآلتيــة-

  .) ايمن اهللا- ايم اهللا -امرأة 
َانطلق :  مثلالفعل الخماسى)  مصدر- أمر -ماضى ( - ْ انطلق -َ   . انطالق-ِ
َاستخرج :  مثلالفعل السداسى)  مصدر- أمر -ماضى ( - ْ استخرج -َ   . استخراج-ِ
 .ْ افهم-ْاكتب :  مثلالفعل الثالثى المبدوء بألف) أمر( -

 .كلمة بها همزة قطع، واذكر السبباستخرج : س

  :ابحث عن
  . أن- إن - إلى - إال -أو :  مثل)أل(أى حرف غير  -
 - امـرؤ - اثنتـان - اثنـان - ابنتان - ابنان - ابنة - ابن -اسم : (يةأى اسم ماعدا األسماء اآلت -

  ). ايمن اهللا- ايم اهللا -امرأة 
َأحسن :  مثلالفعل الرباعى)  مصدر- أمر -ماضى ( - ْ أحسن -َ   . إحسان-ِ
  ).ًأكال(أكل ) / ًأمنا(ِأمن :  مثلالفعل الثالثى المبدوء بهمزة)  مصدر-ماضى ( -
  . أستخرج- أنطلق -أكتب : ثل مهمزة المضارعة -

 :أعرب ما تحته خط: س

  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  . الدرسأكتب -
  فعل أمر مبنى على السكون  . الدرساكتب -

@ @

}R@{òí‹àÔÛaë@òî�à“Ûa@âýÛa@ @
 :استخرج كلمة بها الم قمرية وأخرى بها الم شمسية: س

òí‹àÔÛa@âýÛaZالتى تنطق وينطق الحرف بعدها  .  
  : فاعلم أن الالم قمرية وهذه الحروف هي) أل(وهناك حروف إذا جاء أحد منها بعد 

  ....... المال– الكريم – الحياة –مثل اإلسالم   ] ابغ حجك وخف عقيمه[
òî�à“Ûa@âýÛaZ ًالتى ال تنطق وينطق الحرف بعدها مشددا .  

  ...... النور– الزمالك – التاريخ –الشمس : مثل
  

}S@{�Š@‡ÇaìÓñ�à�a@á@ @

  .نا هم أملناؤأبنا): واو( ترسم على مرفوعة  الهمزةإذا كانت: متى ترسم الهمزة على واو: س
  .نا هم أملناءإن أبنا): السطر(ترسم على  منصوبة  الهمزةإذا كانت: متى ترسم الهمزة على السطر: س
  .نائ أبنا ما فاز سوى):]ئـــ[برة ن(ترسم على  مجرورة  الهمزةإذا كانت]): ئـ[نبرة (متى ترسم الهمزة على : س
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}T@{@ëaëIë‹àÇH 

َمتى تكتب واو : س  ؟)عمرو(ُْ

  : مثل) الرفع والجر(فى حالتى  )عمرو( واو تكتب* 
ْعمرو (- ٌعمرو)  طالب متفوقَ ْ   .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: َ
ٍسلمت على عمرو (- ْ ٍعمرو) َ ْ   .هرةاسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظا: َ

 ؟)عمرو(متى تحذف واو : س

  :، مثل)النصب( فى حالة )عمرو( واو تحذف* 
ًكافأ المدرس عمرا (- ْ ًعمرا) َ ْ   .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: َ
ِ بن العاص عرف بالذكاءعمروإن : (مثل): ابن(ُوهى منصوبة إذا وصفت بكلمة " عمرو" "واو"ُوتترك  - ُ(  

 

}U@{ÈÏþa@õb�cÞb@ @
 :ن نوعهاستخرج اسم فعل، وبي: س

 .كلمات تدل على معنى الفعل، ولكنها ال تقبل عالماته، وأسماء األفعال ثالثة أقسام: أسماء األفعال

åß�Ûa@sîy@åß@ @

óšb¾a@ÝÈÐÛa@á�aZ  َبعد(بمعنى  هيهات ُ ُسرع(بمعنى  سرعان -) افترق(بمعنى  شتان -) َ َ(  

@@Ý����ÈÐÛa@á�����a@ @
  

ـــــــــــــــى  آه ـــــــــــــــألم(بمعن ـــــــــــــــى  أف –) أت ـــــــــــــــضجر(بمعن ـــــــــــــــى  وى –) أت ُأعجـــــــــــــــب(بمعن َ(  
 ) أتلهف( بمعنى واها –) أستحسن(بمعنى  بخ

‹ßþa@ÝÈÐÛa@á�aZ هيــا  ْأســرع(بمعنــى ِ ْكــف(بمعنــى  مــه –) ْاســكت(بمعنــى  صــه –) ْ  )أســرعوا( بمعنــى هلــم –) ُ
  –) ْتمهـــــل(بمعنـــــى  رويـــــدك –) ْاســـــتجب(بمعنـــــى  آمـــــين –) ْأقبـــــل(بمعنـــــى  حـــــى –

ْبله –) ْزد(بمعنى  يهإ –) خذ(بمعنى  هاك ُهاؤم –) ْاترك(بمعنى  َ ُ  )ُخذوا(بمعنى  َ

ِفعال(وهناك أسماء أفعال قياسية على وزن  أسماء األفعال السابقة كلها سماعية، - َ:(  
 ِتراك اإلهمال) اترك( بمعنى ِتراك –حذار الكسل ) احذر( بمعنى ِحذار

 :ن الظرف والذى سيفرق هو المعنى وهناك أسماء أفعال أخرى منقولة عن حروف الجر وع-

 )خذ القلم( القلم بمعنى دونك -) ْابتعد( عنى بمعنى إليك

  )]ْبمعنى خذ(اسم فعل أمر مبنى [ الكتاب إليك
  )]بمعنى الزموا(اسم فعل أمر مبنى [ أنفسكم عليكم
ْبمعنى تقدم(اسم فعل أمر مبنى [ يا بنى أمامك [(  
ْبمعنى تأخر(ر مبنى اسم فعل أم[ يا ولد وراءك - خلفك [(  
ْبمعنى اثبت(اسم فعل أمر مبنى [ أيها العدو مكانك َ[( 

  ]جار ومجرور [إليكُذهبت 
  ]جار ومجرور [عليكمُأثقلت 
  ]ظرف [أمامكُوقفت 
  ]ظرف [خلفك - وراءكُوقفت 

 ]ظرف [مكانكُجلست 

www.myschool77.com
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  . أسماء األفعال كلها مبنية-
  :ى فاعل، وقد تحتاج إلى مفعول بهً أسماء األفعال تماما كاألفعال تحتاج إل-

  اسم موصول مبنى فى محل رفع فاعل: ما/ اسم فعل ماض مبنى على الفتح : شتان  . بينى وبينكما شتان -
 فاعل: التفريق/ اسم فعل ماض مبنى على الفتح : هيهات  . بين المصريينالتفريق هيهات -

  مفعول به: سلالك/ اسم فعل أمر مبنى على الكسر : حذار  .الكسل حذار -
 كل أسماء األفعال تستخدم بصيغة واحدة للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث إال أسماء األفعال -

@. عليكم السكوت– عليكما السكوت - عليك السكوت : المتصلة بكاف الخطاب @

@ @

}V@{‹í‰znÛaë@õa‹Ë⁄a@lìÜ�c@ @
 .مغرى به، وأعربهاستخرج : س

وحتـى تعـرف المغـرى بـه ضـع قبـل الجملـة  المخاطـب علـى فعلـه  المغرى به هو شىء محمود نـشجع-
  : وله ثالث صورواقرأ الجملة كاملة تجد المعنى يصح) الزم(

  .، فهو سبب النجاحالنشاطيا طالب، : مثل مفرد -
  ًفعل محذوف جوازا تقديره الزمبمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة   

  .، فهو سبيل التقدماإلخالص اإلخالصيا طالب، : مثل التكرار -
  ًفعل محذوف وجوبا تقديره الزمبمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ): األولى(اإلخالص 
 توكيد لفظى منصوب وعالمة نصه الفتحة): الثانية(اإلخالص 

 . فهما سبيال التقدمواإلخالص النشاط: مثل العطف -

  ًوجوبا تقديره الزمفعل محذوف بمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة : النشاط
 معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة: اإلخالص

 .وطلب منك أن تجعلها مغرى به) عمل الخير(إذا أعطاك كلمة مثل : س

  ).يا طالب، عمل الخير، فهو نافع) (فهو نافع( اجعلها بعد نداء ثم ضع بعدها -
 .ًمحذرا منه، وأعربهاستخرج : س

وحتــى تعــرف المحــذر منــه ضــع ن المخاطــب أن يبتعــد عنــه  المحــذر منــه هــو شــىء مكــروه نطلــب مــ-
  : وله أربع صورواقرأ الجملة كاملة تجد المعنى يصح) احذر(قبل الجملة 

  .، فهو سبب الفشلالكسليا طالب، : مثل مفرد -
  ًفعل محذوف جوازا تقديره احذربمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة   

  .، فهو سبيل الفشلهمالاإل اإلهماليا طالب، : مثل التكرار -
  ًفعل محذوف وجوبا تقديره احذربمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ): األولى(اإلهمال 
 توكيد لفظى منصوب وعالمة نصبه الفتحة): الثانية(اإلهمال 

 .، فهما سبيال الفشلواإلهمال الكسل: مثل العطف -

  ًف وجوبا تقديره احذرفعل محذوبمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة : الكسل
 معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة: اإلهمال

  .إياك من صور المحذر منه أن نستخدم كلمة -
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  .الكسلإياك : مثل

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة أو معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة  .الكسلوإياك 

 ور وعالمة جره الكسرةاسم مجر  .الكسل إياك من

òÃìzÜß@   .للخطاب: الكاف/ ضمير مبنى فى محل نصب مفعول به : إيا) إياك( إعراب كلمة -@
 .ًوطلب منك أن تجعلها محذرا منه) تدمير الوطن(إذا أعطاك كلمة مثل : س

  ).إياك تدمير الوطن( اجعلها بعد كلمة إياك -
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}W@{ÝÇbÐÛa@á�a@ @
  .الثىاستخرج اسم فاعل من فعل ث: س

  . واقف–يائس  -ّدال  – آكل –كاتب : مثل) فاعل(ابحث عن اسم على وزن 
  .ٍ باك–ٍ داع –ٍ واع –ٍ هاد –ٍساع : مثل) ٍفاع( أو على وزن     

 .استخرج اسم فاعل من فعل غير ثالثى: س

 متطور –ُ مفيد –ُمستعين : مثل. ابحث عن اسم مبدوء بميم مضمومة ومكسور ما قبل آخره ٍ مؤد–ُ ُ.  
 ًمتى يكون اسم الفاعل عامال؟: س

  .إذا صح أن نضع مكان اسم الفاعل المضارع فى جملته والمعنى يصح
  .عملك، المؤدى دروسكأنت الفاهم : مثل

  ما إعراب معمول اسم الفاعل؟: س
  )عملكأنت المتقن (ً مفعوال به -) عقلكأنت الناضج (ًيعرب فاعال 

}X@{òÌÛbj¾a@Íî–@ @
  .الغةاستخرج صيغة مب: س

ْابحث عن اسم مشتق للداللة على من قام بعمل الفعل بكثرة على األوزان اآلتية َ:  
ِفعل  -   فعيل  -  فعول  -   ِمفعال  -   فعال َ  

  يقظ    عليم    شكور    ِمعوان    ّكذاب  
  معمول صيغ المبالغة؟ما إعراب : س

  )ربكأنت الشكور (ً مفعوال به -) فكركأنت اليقظ (ًيعرب فاعال 
 .عن سبب إعمال اسم الفاعل أو صيغ المبالغةإذا سأل : س

  :ًيكون عامال بالشروط اآلتية
 . عقلكالفطن عملك، المؤدىأنت : مثل) أل(ً إذا كان كل منهما معرفا بـ-١

ً واذا كان كل منهما مجردا من -٢  :يعمالن إذا اعتمد كل منهما على) أل(ٕ

  ) األوالد فى عملهمٌ مقصرما(نفى ) ب(    )ٌفاهم الولد الدرس؟أ(استفهام ) أ(
ٌأعجبنى رجل يقظ ضميره(موصوف ) د(  )ٌأنت مانح الفقير كل ما يحتاج إليه(مبتدأ ) ج( ٌ(  

ــــــــه شــــــــرط آخــــــــر أن يكــــــــون للحــــــــال أو لالســــــــتقبال ) أل(مــــــــن والمجــــــــرد  ــــــــا(ل    ًويجــــــــب أن يكــــــــون منون
  ).فى المثنى وجمع المذكر السالم" واو ونون"أو أو ينتهى بياء ونون 

  :الحظ أن
   مذمومًعلما ًطالباال     مذموم علم َـــــــــــــــــــــالـبطـــال 
  مفعول به  )عامل(  مضاف إليه  )غير عامل(

   محبوبونعملهم مهملينال      محبوبونٍعمل مهمـــــــــــلىال 
  مفعول به  )عامل(  مضاف إليه  )غير عامل(

   دروسكم مهملونأنتم     الدروس مهمـــــــــــلوأنتم 
    مفعول به  )عامل  (  مضاف إليه) غير عامل   (
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 .استخرج اسم مفعول من فعل ثالثى: س

َحفظ(محفوظ : مثل) مفعول(ابحث عن كلمة على وزن  ِ ّ مبنى –) ُ َبنى(َ ّ مدعو –) ُِ َدعى(َ ِ ُ.(  
ُمفعل(أو على وزن  ِمفعل(أو على وزن   )ِصيم(ُمصوم : مثل) َ ِمبيع : مثل) َ   )ِبيع(َ

  .اسم مفعول من فعل غير ثالثىاستخرج : س
  .مبدوء بميم مضمومة، ومفتوح ما قبل آخرهابحث عن اسم 

َمــستخرج : مثـل ِاســتخرج(ُ َ مــستعمر –) ُافيــد(ُ مفـاد –) ُِاســتعين(ُ مــستعان –) ُ ِاســتعمر(ُ ) ُثقــف(َ مثقــف –) ُ
َ مفعم –  مقدس -) ُِأفعم(ُ َ   ).ُِقدس(ُ

  .المفعول تأتى بالماضى المبنى للمجهولأنك حين تأتى بالفعل من اسم : مع مالحظة
 معمول اسم المفعول؟ما إعراب : س

  ]نائب فاعل مرفوع بالضمة  [ رأيكأنت المسموع : مثل.  ًنائب فاعل مرفوعا: يعرب
ًقد يأتى معمول اسم المفعول ضميرا مستترا: ملحوظة ً.  

  .جائزة) ×(ٌالطالب ممنوح  -بمهارة ) ×( البناء مقام -بعناية ) ×(الموضوعات مختارة : مثل
  ًمعمول اسم المفعول ال يأتى قبله أبدا

  .؟من قولكٌهل مستفاد : مثل. وقد يأتى معمول اسم المفعول جار ومجرور
  الجار والمجرور فى محل رفع نائب الفاعل  

@ @

}QP@{Ýî›ÐnÛa@á�a@ @
 .استخرج اسم تفضيل: س

ََأفعــــــــل( ابحــــــــث عــــــــن اســــــــم علــــــــى وزن - َْفعلــــــــى(زن أفــــــــضل أو علــــــــى و: مثــــــــل) ْ   الفــــــــضلى : مثــــــــل) ُ
  . الفضليات- الفضليان - األفاضل - األفضلون -األفضالن : أو المثنى والجمع منهما مثل

  .فى موضع التفضيل)  شر-خير ( أو ابحث عن -
 كم اسم التفضيل؟ُما ح: س

  : المفضل فى حالتينال يطابقاسم التفضيل ) أ
  .ً خلقاأفضل أنت - من غيرك أفضلت  أن:مثل    .ًإذا كان مجردا من أل واإلضافة -١
  . طالب عندىأفضل أنت :مثل    .ً إذا كان مضافا إلى نكرة-٢
  .الفضلىِأنت   األفضل أنت :مثل) أل(ً إذا كان معرفا بـيجب أن يطابقاسم التفضيل ) ب

  .الفضليانأنتما   األفضالنأنتما 
  .الفضلياتأنتن   األفاضلأنتم 

  ًاإلفراد والتذكير إذا كان مضافا إلى معرفةفيه  ويجوز ةيجوز فيه المطابقاسم التفضيل ) ج
  . الطالباتفضلىِأنت   . طالب العلمأفضلَ أنت – الطالب أفضلأنت : مثل
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  إذا أعطــاك أى جملــة بهــا اســم تفــضيل وطلــب منــك أن تثنــى وتجمــع الجملــة فــاترك اســم التفــضيل) ١

ًمفردا مذكرا ً فى كل الحاالت وان كان مؤنثا ً   .ًاجعله مذكرافٕ
  . الطالبأفضل أنتم - الطالب أفضلأنتما ] عند التثنية والجمع نقول[ الطالب أفضلَأنت : مثل

  . الطالباتأفضل أنتن - الطالبات أفضلأنتما ] عند التثنية والجمع نقول[ِأنت أفضل الطالبات 
ــــة واحــــدة  ــــك حال ــــستثنى مــــن ذل ـــــوي   ثنيــــه وتجمعــــه فيجــــب أن ت) أل(ًإذا كــــان اســــم التفــــضيل معرفــــا ب

  .وتذكره وتؤنثه على حسب المفضل
  . أنتم الطالب األمثلون-أنتما الطالبان األمثالن ] عند التثنية والجمع نقول[َأنت الطالب األمثل : مثل

  . أنتن الطالبات العلييات مكانة-أنتما الطالبتان العلييان مكانة ] عند التثنية والجمع نقول[ِأنت الطالبة العليا مكانة 
  وهـــو مـــذكر وطلـــب منـــك المثنـــى المؤنـــث أو جمـــع المؤنـــث ) أل(ًإذا أعطـــاك اســـم تفـــضيل معرفـــا بــــ) ٢

  .ًتأتى بالمؤنث أوال من اسم التفضيل ثم تثنيه وتجمع المؤنث
  .هات المثنى المؤنث وجمع المؤنث) ِأنت الطالب األفضل: (مثل

  ) الفضلى  األفضل (
  أنتما الطالبتان الفضليان: المثنى المؤنث
  أنتن الطالبات الفضليات: جمع المؤنث

ًتمييزا منصوبا: يعرب) أفعل التفضيل(االسم النكرة المنصوب بعد صيغة ) ٣ ً  
  تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة    .ًعلماأنا أكثر منك : مثل

  ).الباء(وال يأتى بعده حرف الجر الزائد ) ما(وال يسبق بـ) أفعل(اسم التفضيل على وزن ) ٤
  . ِ باللغة العربيةْأفصح  َ اللغة العربيةَأفصحما    اللغاتأفصحعربية اللغة ال

  . فعل ماض مبنى أتى على صورة األمر للتعجب  فعل ماض مبنى على الفتح  اسم تفضيل
  )تاء تأنيث مربوطة(ٍإذا جاء بعد اسم التفضيل مباشرة اسم منته بـ: س

ًفمتى نعرب هذا االسم تمييزا؟ ومتى نعربه مضافا إليه   ؟ً
  )تمييز(      .حضارةمصر أعظم : إذا لم يكن من جنس المفضل مثل: ًنعربه تمييزا

  )مضاف إليه(  .حضارةحضارة مصر أعظم : إذا كان من جنس المفضل مثل: ًنعربه مضافا إليه

}QQ@{æbØ¾a@á�aë@æbß�Ûa@á�a@ @
 .استخرج اسم زمان أو اسم مكان: س

  :ف الميمابحث عن واحد من ثالثة فقط بشرط أن تبدأ بحر
َمفعل(اسم على وزن ) ١ ْ َملهى : مثل) َ َ مسعى -َْ ْ َ منظر -َ ْ َ مخرج-َ َْ.  
ِمفعل(اسم على وزن ) ٢ ْ ِموعد : مثل) َ ْ ِ مجلس -َ ْ ِ منزل -َ ْ ِ موقف-َ ْ َ.  
ََمفعلة(اسم على وزن ) ٣ ْ   . مقبرة- مزرعة -مدرسة : مثل) َ
َ ملتقى -َتمع ُمج: اسم مبدوء بميم مضمومة ومفتوح ما قبل آخره مثل) ٤ َ مستخرج-ُ ُ.  

  .أن الجملة هى التى تحدد إذا كانت الكلمة اسم زمان أو اسم مكان: مع مالحظة
َملهىالنادى  ْ   . األصدقاءمجتمع الليل – األصدقاء مجتمع النادى - األطفال ملهى الليل - األطفال َ

           اسم زمان              اسم مكان    اسم زمان    اسم مكان

 ً وذلك إذا كان فعله ثالثيا
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@ @òàÜØÛa@ @bèÜ–c@ @@ @òàÜØÛa@ @bèÜ–c@ @

  أ م م  إمام  ٢  ش ت ت  )كل أو مختلف(شتى   ١
  و د ع  إيداع  ٤  ع و ق  معاقين  ٣
   ن وس  ناس  ٦  ض م ن  تضامن  ٥
  ع ر ق ل  عرقلة  ٨  د ع و  دعاء  ٧
  ج و د  جيد و إجادة  ١٠  ن س أ  إنسان  ٩
  و ز ن  ميزان  ١٢  ر ج و  أرجاء  ١١
   وع د  اعتداء وأعداء  ١٤  س م و  اسم  ١٣
  ط و ق  طاقة  ١٦  م ي د  ميدان  ١٥
  ح س س  إحساس  ١٨  ن و ط   منوط  ١٧
  ج هـ و  اتجاه  ٢٠  ن ط ق  منطقة  ١٩
 ل ق ي الملتقى  ٢٢  ع ز ز  عزة  ٢١
 ب ر ر )صحراء(ّبرية   ٢٤  ب ر أ  )خلق( يةِرَب  ٢٣
  ن و ي  نية  ٢٦  ق ب ل  مستقبل  ٢٥
  هـ و ي  هواء  ٢٨  ع ل و  عليا  ٢٧
  ع و د  استعادة  ٣٠  أ م ن  إيمان  ٢٩
  أ ز ي  إزاء  ٣٢  س و د  سيد  ٣١
  ج ف و  جفاء  ٣٤  ش ي ع  شائعات  ٣٣
  ص ن ع  اصطناع  ٣٦  د ن و  دنيا  ٣٥
  ع و د  عادة  ٣٨  غ ط ر س  غطرسة  ٣٧
  ف ت و  فتى  ٤٠  ش ت و  شتاء  ٣٩
  و ذ ر  ذرهم  ٤٢  ح ر ر  الحرية  ٤١
  م س و  مساء  ٤٤  ر و ح  ارتياح  ٤٣
  ق ن ن  قوانين  ٤٦  و زج   اجتياز  ٤٥
  أ ب و  اآلباء  ٤٨  ث و ب  ثياب  ٤٧
  ب و ب  أبواب  ٥٠  ح و ط  يحيط  ٤٩
  و ج هـ  المواجهة  ٥٢  د خ ر  ادخار  ٥١
  ط ب ب  طبيب  ٥٤  وث ق  ميثاق  ٥٣
  خ ي ر  اختيار  ٥٦  م د ن  مدنية  ٥٥

www.myschool77.com
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@@@@l‹ÈÛa@ñ‹í�u@oãb×flæbig@@@@óàÄÈÛa@ñìÇ‡Ûa@&ýrß@@@îä°@b¾@bĆã�«@@@é@‹�ÔÐÛa@@@@@@@òí‹›�m@å�ß@òîãb��ã⁄a@ó�äi@ó�ÜÇ@
@@@@@@@ñ‡ibØßë@ë�ÌÛa@ñbãbÈßë@ÕöýÈÛa@Õí�¸ë@�öa‹ÌÛaæbß‹¨a@@@@@@oäÇë@ÝîØÛa@ÑîÐİmë@bi‹Ûa@”zÏë@†üëþa@ÝnÓë@

áîèjÛa@ñbîy@åß@ÝÐ�þa@ÚŠ‡Ûa@¶g@õ‹¾a@Âbİ®aë@õa�ØÛaN 

  ...................................................................................................: )إبان(أعرب كلمة ) ١
  ...................................................................................................: )ًمثال(أعرب كلمة ) ٢
  ..................................................................................................: )الفقر(أعرب كلمة ) ٣
  ..............................................................................................: )الحرمان(أعرب كلمة ) ٤
ًاسم مرة، وزنه، ومصدرا صناعيا: استخرج من الفقرة) ٥ ً.  

..........................................................................................................................  

  .ًمصدرا لفعل رباعى، وآخر لفعل خماسى: استخرج من الفقرة) ٦
..........................................................................................................................  

  .ن حكم مطابقته لما قبلهاسم تفضيل، وبي: استخرج من الفقرة) ٧
..........................................................................................................................  

  .اسم فاعل، واذكر فعله: استخرج من الفقرة) ٨
..........................................................................................................................  

اسما ممدودا، وبي: استخرج من الفقرة) ٩ ً   .ن نوع همزتهً
..........................................................................................................................  

اجعل الفعل مبنيا للمعلوم، وغي) ُتجنى ثمرات الكفاح() ١٠   .ر ما يلزمً
..........................................................................................................................  

لمؤول صريحا، ثم بياجعل المصدر ا) ال يمكن أن تتحقق إرادة السفهاء() ١١   .ن نوعهً
..........................................................................................................................  

  ؟) تطفيف-الربا (كيف تكشف فى معجمك عن ) ١٢
..........................................................................................................................  
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@@@éãbÔmg@óÏ@óãbÐnÛaë@ÝàÈÛa@óÏ@™ý‚⁄aÒ‹’@@@@@@@@òîjÜ��Ûa@b�ßc@LÉ�àn�a@ó�Ï@¼æa†ë@¼™b�Ó@Ý�×@óÈ��ßë@Låßû¾a@
@@Ý×aìnÛaë@@@@óç@bà�@ñ‡×û¾a@òjÓbÈÛa@æhÏ@@@òÛì�–ì¾a@Ý“�ÐÛa@@é�mbÔÜy@@@@@@âa��nÛüa@k�°@a‰�Ûë@êŠb�ØÏc@ò�×bnÐÛa@L

‡§bi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@™ý‚⁄b�Ï@L˜�Üƒ¾@Ý“�ÐÛa@pb�èîèÏ@Lâ‡ÔnÛaë@õbäjÛa@Õí‹ @óÏ@bçìİ¯@æc@åØº@ñìİ‚@Ý×@óÏ@òí
™ý‚⁄a@á×bígë@L‹—ß@lbj’@bí@Þbàç⁄aá×‹šby@óÏ@áØÜjÔn�ßë@N@ @

  .................................................................................................: )شرف(أعرب كلمة ) ١

  ................................................................................................: )حلقاته(أعرب كلمة ) ٢

  .............................................................................................: )اإلخالص(أعرب كلمة ) ٣

  ...............................................................................................: )همالاإل(أعرب كلمة ) ٤

  .ًمصدرا لفعل رباعى، واذكر وزنه: استخرج من الفقرة) ٥
..........................................................................................................................  

  .ًمصدرا لفعل خماسى، واذكر فعله: استخرج من الفقرة) ٦
..........................................................................................................................  

ًمصدرا ميميا، وآخر صناعيا: استخرج من الفقرة) ٧ ً ً.  
..........................................................................................................................  

  .ًمشتقا، واذكر نوعه: استخرج من الفقرة) ٨
..........................................................................................................................  

  .كل خطأ فى الجملة السابقةوب ص) خالص فى العمل مسعى القاص والداناال() ٩
..........................................................................................................................  

  .، وبين نائب الفاعلر ما يلزمفعل للمجهول، وغيابن ال) نثيب كل من أخلص لهذا الوطن() ١٠
..........................................................................................................................  

  .ًاجعل المصدر المؤول صريحا، وأعربه) ينبغى علينا أن نتقن العمل() ١١
..........................................................................................................................  

  ؟) إتقانه-التفانى (كيف تكشف فى معجمك عن ) ١٢
..........................................................................................................................  
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@@@@æc@áÄÇc@bßõb›m@@@@@ü@ñ�—�jÛa@Šì�äi@lìÜÔÛa@@‹—�jÛa@@@@@@ò�Ó‹ÐÛa@ü@ÑÛf�nÛaë@ñ†ì¾b�i@pb�Èàn�a@‘‹�zŽm@æcë@
@@@@@bß@ó�c@a‰çë@Lâb—©aëåØº@@@@@@@ü@ôc‹�Ûa@ó�Ï@Òýn�‚üa@æc@ÚŠ‡m@ónÛa@bçúaŠc@ñ�äÛa@ÞìÔÈÛa@éîÛg@Ý—m@æc@

@òîãb�ã⁄a@paŠ‡ÔÛa@æcë@òî›Ó@†ìÜÛ@‡�Ðíòäíbjnß@óÏ@bèöbİÇë@bè×aŠ†gN@ @

  .................................................................................................: )تضاء(أعرب كلمة ) ١

  ................................................................................................: )البصر(أعرب كلمة ) ٢

  ..................................................................................................: )يمكن(أعرب كلمة ) ٣

  ..............................................................................................: )متباينة(أعرب كلمة ) ٤

  .ن حكم مطابقته لما قبلهاسم تفضيل، وبي: ةاستخرج من الفقر) ٥
..........................................................................................................................  

فعال مبنيا للمجهول، وبي: استخرج من الفقرة) ٦ ً   .ن مرفوعه، وأعربهً
..........................................................................................................................  

مصدرا مؤوال، وبي: استخرج من الفقرة) ٧ ً   .ن محله من اإلعرابً
..........................................................................................................................  

ًاسما ممدودا: استخرج من الفقرة) ٨   .هً، وآخر مقصورا، وثن، وبين نوع همزتهً
..........................................................................................................................  

  .بهمزة قطع، وآخر يبدأ بألف وصلًمصدرا يبدأ : استخرج من الفقرة) ٩
..........................................................................................................................  

  .ن نوع الواو فيما تحته خطبي) بجهلهمالمجتمع  مفسدونالجهالء ()  للود قضيةيفسدونالعقالء ال () ١٠
..........................................................................................................................  

  .ر ما يلزمعلى الجملة السابقة، وغي) إن(أدخل ) عطاؤنا ال حدود له() ١١
..........................................................................................................................  

  ؟) التآلف-تضاء (كيف تكشف فى معجمك عن ) ١٢
..........................................................................................................................  
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@@@@@@kßa‹m@óØí‹ßþa@÷îö‹Ûa@Ša‹Ó@ómdí@@‰äßâbíc@@@@@@@@@@@@@ò�Ün�a@æüì�§a@pb�ÈÐm‹ß@ó�ÜÇ@Ýîöa‹��g@ñ†bî��i@b&Ï�Èß@
@@â‡ÔîÛ&ýîÛ†@@@@a‰ç@æìØí@åÛë@Lói‹ÈÛa@óßìÔÛa@åßþa@óÜÇ@ÃbÐ¨a@óÏ@l‹ÈÛa@ÖbÐ‚g@óÜÇ@aĆ‡í‡u@@Ša‹�ÔÛa@@‡�’c@

b&¾c@@@@@@@@@@òà–bÈ×@òäí‡¾a@ñ‡yìÛ@aĆ‡î×dm@õbu@ô‰Ûa@òîi‹ÈÛa@‘‡ÔÛa@óÜÇ@òîÜîöa‹�⁄a@ñ†bî�Ûbi@Òa�Çüa@Ša‹Ó@åß@
c@òí‡icë@òîÛŒ@@ô†ìèîÛa@kÈ“ÜÛ@@@bäîÜÇë@LbäÛ@�‚c@Ša‰ãg@a‰èÏ@L@æë‹i‡í@bß@pbèîç@åØÛë@LM@l‹ÈÛa@M@ÕîÐn�ã@æc@

ñŠa‹¾a@ñ‡í‡’@bç‡vä�ë@bänÜÐË@ñ‹�@å−@ügë@bänÜÐË@åßN@ @

  ....................................................................................................: )أيام(أعرب كلمة ) ١

  ..................................................................................................: )ًدليال(أعرب كلمة ) ٢

  ..................................................................................................: )القرار(أعرب كلمة ) ٣

  ....................................................................................................: )ًألما(أعرب كلمة ) ٤

  .ًاسم مفعول، واذكر فعله مضبوطا: استخرج من الفقرة) ٥
..........................................................................................................................  

ًمصدرا مبدوءا بألف وصل، وزنه: استخرج من الفقرة) ٦ ًمصدرا مبدوءا بهمزة قطع، واذكر فعله، وً ً.  
..........................................................................................................................  

  .ًمختصا، وأعربه: استخرج من الفقرة) ٧
..........................................................................................................................  

  .اسم مكان، واذكر فعله: استخرج من الفقرة) ٨
..........................................................................................................................  

  .، وبين نائب الفاعلر ما يلزمابن الفعل للمجهول، وغي) عاجل الرئيس األمريكى العرب بهذا القرار() ٩
..........................................................................................................................  

  .ر ما يلزمب بالعبارة السابقة المثنى المؤنث، وغيطاخ) ًأنت األعلى شأنا القاضى بالحق() ١٠
..........................................................................................................................  

  .ب الخطأ فى الجملة السابقةصو) إياكم والمستسلمون لهذا القرار() ١١
..........................................................................................................................  

  ؟) المحتلة-السيادة (كيف تكشف فى معجمك عن ) ١٢
..........................................................................................................................  
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@‹Çb“Ûa@ÞìÔíIóÓì’@‡¼c@Hòîä ìÛa@ñ‡yìÛa@¶g@bĆîÇa†Z 
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 ما الفكرة التى تناولتها األبيات؟) أ

..........................................................................................................................  
عين من البيت الثانى صورة خيالية، ومحسنا بديعيا، وبي) ب ً   .ن نوع كل منهما، وقيمتهما الفنيةً

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

  .ن غرض األمر فى البيت الثانىن طريقته وقيمته، وبيعين أسلوب قصر من البيت الثالث، وبي) ج
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
@}R{@ @

‹Çb“Ûa@ÞbÓZ 
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  .دلل على ذلك من خالل األبيات.. الشعر الجيد ما امتزج فيه الفكر بالوجدان) أ
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

  ؟ وما سر جمالها؟)بة الرحمنمصر كع(ما نوع الصورة الخيالية فى قوله ) ب
..........................................................................................................................  

  ما مدى تحقيق الوحدة الفنية فى األبيات؟ ) ج
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
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  .بأسلوبكر عنها ما الفكرة الرئيسة لهذه األبيات؟ عب) أ
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

  لم اعتمد الشاعر على األسلوب الخبرى فى األبيات؟) ب
..........................................................................................................................  

 فــى )كــم(؟ ومــا قيمتـه الفنيــة؟ ومــاذا أفــادت )ومـا تلــك الحيــاة ســوى ســراب(لخيــال فــى قولــه مـا نــوع ا) ج
 البيت الرابع؟ وما نوعها؟

..........................................................................................................................  
@}T{@ @
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  .ح ذلك من خالل األبياتوض.. إن الشاعر الموهوب هو من يفكر بوجدانه، ويشعر بعقله: يقول النقاد) أ
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

  . دلل على ذلك من خالل البيت الثالث-الخيال وليد العاطفة الصادقة ) ب
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
  :ن من األبياتعي) ج

  . نوع المحسن فى البيت الثالث، وبين قيمته-١
..........................................................................................................................  

  .، وقيمة العطف فى الشطر الثانى من البيت األول)حبيب(ن قيمة تنكير  بي-٢
..........................................................................................................................  
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@@@@l‹ÈÛa@ñ‹í�u@oãb×flæbig@@@@óàÄÈÛa@ñìÇ‡Ûa@ß&ýr@@@@@éîä°@b¾@bĆã�«@@‹�ÔÐÛa@@@@@@@òí‹›�m@å�ß@òîãb��ã⁄a@ó�äi@ó�ÜÇ@
@@@@@@@ñ‡ibØßë@ë�ÌÛa@ñbãbÈßë@ÕöýÈÛa@Õí�¸ë@�öa‹ÌÛaæbß‹¨a@@@@@@oäÇë@ÝîØÛa@ÑîÐİmë@bi‹Ûa@”zÏë@†üëþa@ÝnÓë@
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  فتحة وعالمة نصبه ال،ظرف زمان منصوب: )إبان(أعرب كلمة ) ١
   وعالمة نصبه الفتحة،خبر كان منصوب: )ًمثال(أعرب كلمة ) ٢

   وعالمة رفعه الضمة،فاعل مرفوع: )الفقر(أعرب كلمة ) ٣

   وعالمة جره الكسرة،مضاف إليه مجرور: )الحرمان(أعرب كلمة ) ٤

ًاسم مرة، وزنه، ومصدرا صناعيا: استخرج من الفقرة) ٥ ً.  
  اإلنسانية: ناعىمصدر ص  )الفعلة(الدعوة : اسم مرة

  .ًمصدرا لفعل رباعى، وآخر لفعل خماسى: استخرج من الفقرة) ٦
  انحطاط: مصدر لفعل خماسى   تطفيف– مكابدة – معاناة – تمزيق -تضرية : مصدر لفعل رباعى

  .ن حكم مطابقته لما قبلهاسم تفضيل، وبي: استخرج من الفقرة) ٧
  )يجب فيه المطابقة(األسفل 

  .اسم فاعل، واذكر فعله: لفقرةاستخرج من ا) ٨
  )أحزن(ًمحزنا 

اسما ممدودا، وبي: استخرج من الفقرة) ٩ ً   .ن نوع همزتهً
  )زائدة للتأنيث(الكبراء 

اجعل الفعل مبنيا للمعلوم، وغي) ُتجنى ثمرات الكفاح() ١٠   .ر ما يلزمً
  يجنى المصريون ثمرات الكفاح

ل المصدر المؤول صريحا، ثم بياجع) ال يمكن أن تتحقق إرادة السفهاء() ١١   .ن نوعهً
  )خماسى(ال يمكن تحقق إرادة السفهاء 

  ؟) تطفيف-الربا (كيف تكشف فى معجمك عن ) ١٢
  )ف. ف . ط (طفف ) / و. ب . ر (ربو 
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@@@éãbÔmg@óÏ@óãbÐnÛaë@ÝàÈÛa@óÏ@™ý‚⁄aÒ‹’@@@@@@@@òîjÜ��Ûa@b�ßc@LÉ�àn�a@ó�Ï@¼æa†ë@¼™b�Ó@Ý�×@óÈ��ßë@Låßû¾a@
@@Ý×aìnÛaë@@@@@@@òÛì�–ì¾a@Ý“�ÐÛa@óç@bà�@ñ‡×û¾a@òjÓbÈÛa@æhÏ@é�mbÔÜy@@@@@@âa��nÛüa@k�°@a‰�Ûë@êŠb�ØÏc@ò�×bnÐÛa@L

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@™ý‚⁄b�Ï@L˜�Üƒ¾@Ý“�ÐÛa@pb�èîèÏ@Lâ‡ÔnÛaë@õbäjÛa@Õí‹ @óÏ@bçìİ¯@æc@åØº@ñìİ‚@Ý×@óÏ@òí‡§bi
™ý‚⁄a@á×bígë@L‹—ß@lbj’@bí@Þbàç⁄aáØÜjÔn�ßë@á×‹šby@óÏ@N@ @

  ع وعالمة رفعه الضمةخبر مرفو: )شرف(أعرب كلمة ) ١
  ضمير مبنى فى محل جر مضاف إليه: الهاء/ نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : )حلقاته(أعرب كلمة ) ٢

  توكيد لفظى منصوب وعالمة نصبه الفتحة: )اإلخالص(أعرب كلمة ) ٣

  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: )اإلهمال(أعرب كلمة ) ٤

  .ًصدرا لفعل رباعى، واذكر وزنهم: استخرج من الفقرة) ٥
  )إفعاله(إتقانه ) / اإلفعال(اإلخالص 

  .ًمصدرا لفعل خماسى، واذكر فعله: استخرج من الفقرة) ٦
  )تقدم(التقدم ) / التزم(االلتزام ) / تواكل(التواكل ) / تفانى(التفانى 

ًمصدرا ميميا، وآخر صناعيا: استخرج من الفقرة) ٧ ً ً.  
   الجدية-السلبية : ر صناعىمصد  مسعى: مصدر ميمى

  .ًمشتقا، واذكر نوعه: استخرج من الفقرة) ٨
صيغة (الفتاكة ) / اسم مكان(المجتمع ) / اسم مفعول(الموصولة  -المؤكدة ) / اسم فاعل( حاضركم - دان – قاص –المؤمن 
  )اسم زمان(مستقبلكم ) / مبالغة

  .طأ فى الجملة السابقةكل خوب ص) خالص فى العمل مسعى القاص والداناال() ٩
  اإلخالص فى العمل مسعى القاصى والدانى

  .، وبين نائب الفاعلر ما يلزمابن الفعل للمجهول، وغي) نثيب كل من أخلص لهذا الوطن() ١٠
  )كل: (نائب الفاعل / ثاب كل من أخلص لهذا الوطنُي

  .عربهًاجعل المصدر المؤول صريحا، وأ) ينبغى علينا أن نتقن العمل() ١١
  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: إتقان  ينبغى علينا إتقان العمل

  ؟) إتقانه-التفانى (كيف تكشف فى معجمك عن ) ١٢
  )ن. ق . ت (تقن ) / ي. ن . ف (فنى 
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  وعالمة نصبه الفتحة) أن(فعل مضارع منصوب بـ: )تضاء(أعرب كلمة ) ١

  رةمعطوف مجرور وعالمة جره الكس: )البصر(أعرب كلمة ) ٢

  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة: )يمكن(أعرب كلمة ) ٣
  خبر أن مرفوع وعالمة رفعه الضمة: )متباينة(أعرب كلمة ) ٤

  .ن حكم مطابقته لما قبلهاسم تفضيل، وبي: استخرج من الفقرة) ٥
  )يجوز فيه المطابقة ويجوز اإلفراد والتذكير(أسمى 

ًفعال مبنيا : استخرج من الفقرة) ٦   .ن مرفوعه، وأعربهللمجهول، وبيً
  نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  المجتمعات–تحرس / نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  القلوب–تضاء 

مصدرا مؤوال، وبي: استخرج من الفقرة) ٧ ً   .ن محله من اإلعرابً
  )فى محل رفع فاعل(أن تصل ) / فى محل نصب معطوف(أن تحرس ) / فى محل نصب مفعول به(أن تضاء 

ًاسما ممدودا: استخرج من الفقرة) ٨   .هً، وآخر مقصورا، وثن، وبين نوع همزتهً
  )أسميان(أسمى : اسم مقصور  )منقلبة عن أصل(عطائها : اسم ممدود

  .ًمصدرا يبدأ بهمزة قطع، وآخر يبدأ بألف وصل: استخرج من الفقرة) ٩
  االختالف: يبدأ بألف وصلمصدر   إدراكها: مصدر يبدأ بهمزة قطع

  .ن نوع الواو فيما تحته خطبي) بجهلهمالمجتمع  مفسدونالجهالء ()  للود قضيةيفسدونالعقالء ال () ١٠
  الواو عالمة إعراب جمع المذكر السالم : مفسدون  )ضمير(واو الجماعة : يفسدون

  .يلزمر ما على الجملة السابقة، وغي) إن(أدخل ) عطاؤنا ال حدود له() ١١
  إن عطاءنا ال حدود له

  ؟) التآلف-تضاء (كيف تكشف فى معجمك عن ) ١٢
  )ف. ل . أ (ألف ) / أ. و . ض (ضوء 
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b&¾c@@@@@@@@@@òà–bÈ×@òäí‡¾a@ñ‡yìÛ@aĆ‡î×dm@õbu@ô‰Ûa@òîi‹ÈÛa@‘‡ÔÛa@óÜÇ@òîÜîöa‹�⁄a@ñ†bî�Ûbi@Òa�Çüa@Ša‹Ó@åß@
@@@@@bäîÜÇë@LbäÛ@�‚c@Ša‰ãg@a‰èÏ@L@æë‹i‡í@bß@pbèîç@åØÛë@Lô†ìèîÛa@kÈ“ÜÛ@òí‡icë@òîÛŒcM@l‹ÈÛa@M@ÕîÐn�ã@æc@
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  اسم مجرور وعالمة جره الكسرة: )أيام(أعرب كلمة ) ١
  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: )ًدليال(أعرب كلمة ) ٢

  بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: )القرار(أعرب كلمة ) ٣

  تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: )ًألما(أعرب كلمة ) ٤

  .ًاسم مفعول، واذكر فعله مضبوطا: من الفقرةاستخرج ) ٥
  )ُاحتل(المحتلة 

ًمصدرا مبدوءا بألف وصل، وزنه: استخرج من الفقرة) ٦ ًمصدرا مبدوءا بهمزة قطع، واذكر فعله، وً ً.  
  )أخفق(إخفاق  / )افتعال(اعتراف 

  .ًمختصا، وأعربه: استخرج من الفقرة) ٧
  ةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتح: العرب

  .اسم مكان، واذكر فعله: استخرج من الفقرة) ٨
  )ارتفع(مرتفعات 

  .، وبين نائب الفاعلر ما يلزمابن الفعل للمجهول، وغي) عاجل الرئيس األمريكى العرب بهذا القرار() ٩
  العرب: نائب الفاعل / عوجل العرب بهذا القرار

  .ير ما يلزمسابقة المثنى المؤنث، وغطب بالعبارة الاخ) ًأنت األعلى شأنا القاضى بالحق() ١٠
  ًأنتما العلييان شأنا القاضيتان بالحق

  .ب الخطأ فى الجملة السابقةصو) إياكم والمستسلمون لهذا القرار() ١١
  إياكم والمستسلمين لهذا القرار

  ؟) المحتلة-السيادة (كيف تكشف فى معجمك عن ) ١٢
  )ل. ل . ح (ّحل ) / د. و . س (سود 
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 ما الفكرة التى تناولتها األبيات؟) أ

  .الدعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ التعصب والكراهية
ًعين من البيت الثانى صورة خيالية، ومحسنا بديعيا، وبين نوع كل منهما، وقيمتهما الفنية) ب ً.  

  . للتجسيم–استعارة مكنية ) وانبذوا األوهام) (خذوا الحقيقة(
  .مقابلة تبرز المعنى وتوضحه):  انبذوا األوهام–خذوا الحقيقة (

  .عين أسلوب قصر من البيت الثالث، وبين طريقته وقيمته، وبين غرض األمر فى البيت الثانى) ج
  .أسلوب قصر بتعريف الطرفين): تلك ربوعنا) (هذى ربوعكم(

  .غرض األمر الحث والنصح
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  .دلل على ذلك من خالل األبيات.. الشعر الجيد ما امتزج فيه الفكر بالوجدان) أ
ًجعـل الـشاعر مـن مـصر كعبـة وموضـعا فقد حيث سيطرت على الشاعر عاطفة االعتزاز والفخر بمصر 

  ...لألمن فمصر مازالت تعين كل محتاج وترفض الظلم وتضحى بدماء أبنائها
  ؟ وما سر جمالها؟)مصر كعبة الرحمن(ما نوع الصورة الخيالية فى قوله ) ب

  .فيه توضيحمصر بكعبة الرحمن تشبيه 
   ما مدى تحقيق الوحدة الفنية فى األبيات؟ )ج

  :تحققت الوحدة الفنية بكامل عناصرها وتمثلت فى
 .دارت األبيات حول موضوع واحد وهو إظهار عظمة مصر: وحدة الموضوع) ١

 .عاطفة اإلعجاب واالعتزاز والفخر: وحدة الجو النفسى العام) ٢

  .رى وشعورى واحدجاءت األبيات مرتبة فى خيط فك: ترتيب األفكار) ٣
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  .بأسلوبكر عنها ما الفكرة الرئيسة لهذه األبيات؟ عب) أ
 فقــد رأى الــشاعر أن ،الفكــرة الرئيــسة لهــذه األبيــات تكمــن فــى وجــوب عــدم االطمئنــان إلــى الــدنيا ونعيمهــا

  ونحــن نـــسعى الحيــاة ســراب وأن النــاس يــضلون الطريــق وكــل ســعادة فـــى هــذه الــدنيا ال تخلــو مــن شــقاء 
 . حقيقة أمرها فكل شىء إلى زوالهلنجكنوزها وألن نجمع 

  لم اعتمد الشاعر على األسلوب الخبرى فى األبيات؟) ب
  .لتقرير الفكرة وترسيخها على أنها حقيقة ثابتة ال تقبل المناقشة

 فــى )كــم(؟ ومــا قيمتـه الفنيــة؟ ومــاذا أفــادت )ومـا تلــك الحيــاة ســوى ســراب(مـا نــوع الخيــال فــى قولــه ) ج
 ها؟البيت الرابع؟ وما نوع

  .خبرية: الكثرة ونوعها): كم(أفادت   .توضيححيث شبه الحياة بالسراب فيها تشبيه : نوع الخيال
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  .خالل األبياتوضح ذلك من .. إن الشاعر الموهوب هو من يفكر بوجدانه، ويشعر بعقله: يقول النقاد) أ
ذلـــك أن العاطفــــة المــــسيطرة علــــى الــــشاعر اإلعجــــاب واالعتـــزاز بمحبوبــــة الــــشاعر تلــــك المحبوبــــة التــــى 

ولمـا امتـزج عنـصرا .... اجتمعت فيها صفات النبل والجالل والحياء والحسن الطاغى فهو عظيم الكبريـاء
  .الفكر بالوجدان صعب الفصل بينهما فكأنه يفكر بوجدانه ويشعر بعقله

  . دلل على ذلك من خالل البيت الثالث-الخيال وليد العاطفة الصادقة ) ب
تـــشبيه فيـــه توضـــيح، ): عبـــق الـــسحر كأنفـــاس الربـــى(ســـيطرت علـــى الـــشاعر عاطفـــة الحـــب واإلعجـــاب 

  .تشبيه فيه توضيح): ساهم الطرف كأحالم المساء(
  :ن من األبياتعي) ج

  . نوع المحسن فى البيت الثالث، وبين قيمته-١
 .حسن تقسيم يعطى نغمة موسيقية): البيت كله(

  .، وقيمة العطف فى الشطر الثانى من البيت األول)حبيب(ن قيمة تنكير  بي-٢
  .هذا الحبيبب واالفتتانتعدد مظاهر اإلعجاب : العطف      .للتعظيم): حبيب(
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